
1. Helyi tanterv  

1.1 Angol nyelv (I. helyen) 
 

Heti óraszám 5. évf.  6. évf. 7. évf. 8. évf. 0. évf. 9. évf. 10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Nyolc évfolyamos 3 4 3 4      

Nyelvi előkészítő     12 4 4 4 4 

AJTP     7 4 4 4 4 

 

Bevezető 

 

Nyolcosztályos gimnázium (5-12. évfolyam) 
 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek 

az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 

irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 

nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 

tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 

tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós 

nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. 

Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az 

idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben 

és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 

felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse 

az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és 

írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási 

különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a 

nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 



Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé 

válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra 

való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

 



Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 

illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 

ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni 

a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos 

fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold 

változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának 

és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja 

az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, 

melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és 

ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei 

nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben 

megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) 

eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális 

szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 

társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 

alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 



szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő 

nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására 

támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe 

van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló 

egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 
 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére 

az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 

kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a 

nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

− alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 
 

A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

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

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

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

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



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

az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv A2 B1 

Második idegen nyelv – A2 

 

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

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 

kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 
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Az 5. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 102 óra/év, 3 óra/hét 

 

Tankönyv: Get to the Top revised edition 1 

 

1. 1. 1.: 5. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 
 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra 

motiváltan érkezik a tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása 

és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 

kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 

csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 

átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 

tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési 

körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 

ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 

ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 

továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 



kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 

munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik 

eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális 

csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 

szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 

feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 

egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok 

megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló 

számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban 

osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen 

az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán 

kívül szerzett ismeretekre tudatosan építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 

nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 

válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 

tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 

már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

− információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? 

I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your 

favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have 

you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

− véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion about …? I think …) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 



− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  

− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

− akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 

invite you to my party.) 

− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

− betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

− létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who 

is he? What’s that?) 

− szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. 

I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

− létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? 

Who was  there? What was that?) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

− birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

− mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a 

lot of/few CDs.) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve 

got a lot of/little money.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

− minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 



− szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any (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.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, 

everybody) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

A témakörök áttekintő táblázata az óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 32 

Közéleti témák és szituációk 4 

Osztálytermi témák és szituációk 18 

Kereszttantervi témák és szituációk  6 

Célnyelvi vonatkozások  6 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 12 

Aktuális témák 5 

Szórakozás 11 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  14 

Összes óraszám: 108 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 



Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 32 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ünnepek  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a 

város és a vidék  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 

− Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (plakát) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

− Projektmunka csoportban 

o (plakát készítése): A mi házunk 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtag napirendje, szabadideje 

− Szerepjátékok 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 

− Kiselőadás: lakóhelyem bemutatása (szolgáltatások, intézmények)  

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése  

o leggyakoribb szórakozási formák a csoportban, (tv, olvasás, internet, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny  

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 6 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 

− Az angol nyelv betű- és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A film egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 



− Játékos diktálási feladatok 

o ’Running dictation’ 

o ’Chinese whispers’ 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 12 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o ünnepek a családban 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – hasonlóságok, 

különbségek bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

 ÓRASZÁM: 5 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 

o Activity 



o ’Találd ki, ki vagyok’ 

o Barkochba 

o kártyajátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− Prezentáció 

 

A Get to the Top 1 tankönyv sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a 

tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Greetings, spelling our 

names; 

Reading & dictating 

telephone numbers; 

The colour of objects, 

Understanding instructions in 

the classroom; 

Cselekvés, történés, létezés  

- többes szám; 

- felszólító mód (Let’s ...) 

- the verb ’be’ in negatives 

and  

  questions 

- Who?, What? 

Szövegértés; lényegkiemelés; 

Bemutatkozás;  

Adatlap kitöltése;  ID card 

készítése; Szituációs játék; 

Órarendkészítés; Levélírás; 

Ismerkedés pen friend-del  

Enquiring about personal 

data and answering;  

Expression of time;  

Saying good-bye;  

Enquiring about other 

people’s strengths; 

Introducing family members; 

Describing my friends’ looks; 

My personal belongings; 

Describing my favourite pet 

animals; 

Birtoklás 

- Possessive case; 

- Possessive adjectives; 

- the verb ’have got’ 

- These / those 

Filmismertetés: híres családok; 

A királyi család tagjainak 

bemutatása; 

Poszterkészítés kedvencekről; 

Kiállítás: gyűjtemények 

bemutatása; 

Állataim: prezentáció IKT-n; 

Describing my past time 

activities; 

Expressing opinions; 

Describing my favourite 

music and films; 

Időbeli viszonyok 

- Present Simple 

- Prepositions of time; 

- Present Simple negatives 

and  

  questions 

- like, love, enjoy, hate + -ing 

Szöveghallgatás és szövegértés; 

Brainstorming / Activities; 

Mondatszerkesztés táblázattal; 

Mondatszerkesztés képekkel; 

Survey készítés / pair work; 

Hangszerek bemutatása; 

Fogalmazás a hétvégéről; 



- When? from always to 

never 

Locating objects and 

settlements; 

Describing our place of 

living; 

Polite requests and asking for 

permission; 

Introducing famous places; 

Recommending programs;  

Térbeli viszonyok 

- Prepositions of place; 

- There is / there are; 

- The verb ’can’ 

- Let’s ... 

Rajzoltatás leírás alapján; 

Lakásunk, házunk lerajzolása; 

’My dream house’ leírása; 

A lakóhely térképének részlete; 

Szerepjáték; Puzzle> 

Gyűjtőmunka IKT-n; 

Film megtekintése Londonról; 

Ordering food; 

Asking for an offer; 

Accepting an offer or 

rejecting it 

Recommending and offering 

food 

Mennyiségi viszonyok 

- Countables / Uncountables; 

- Some / any; A / an & some; 

- How many? / How much? 

- Object pronouns;. 

Párbeszéd, szerepjáték: 

étlaptervezés; Szöveghallgatás; 

Riportkészítés; Ételek 

csoportosítása; Egészséges / 

egészségtelen étlap készítése; 

Survey: önálló szövegalkotás az 

étkezési szokásokról; 

Expressing the date; 

Reporting present events; 

Describing people’s looks 

and clothing; 

Differentiating between 

actions in progress and 

habitual, routine actions; 

Talking about the weather; 

Időbeli viszonyok 

- Months; 

- Present Progressive vs. 

Present 

  Simple; 

- Why? 

- Because ... 

  

Önálló szövegfeldolgozás; 

Fordítás, szövegértés, 

lényegkiemelés; 

Összefüggő tartalom 

elmondása; 

Időjárásjelentés készítése; 

Email írása; 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályozás). 

 

 

1. 1. 2.: 6. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Bevezető 
 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek 

az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 



irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 

nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 

tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 

tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós 

nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. 

Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az 

idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben 

és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 

felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse 

az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és 

írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási 

különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a 

nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé 

válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra 

való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 



hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 

illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 

ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 



internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni 

a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos 

fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold 

változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának 

és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja 

az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, 

melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és 

ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei 

nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben 

megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) 

eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális 

szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 

társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 

alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő 

nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására 

támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe 

van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló 

egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

 

 

 

 



Kimeneti szintek 
 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére 

az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 

kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a 

nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott 

vagy hallott szövegeket; 

− alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok 

főbb jellemzőit. 

 

A 6. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: Get to the Top revised edition 2 

 

Az 6. évfolyamra a kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra motiváltan érkezik a 

tanuló.  Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek fenntartása és erősítése, 

ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek a tanuló írásbeli 

kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a hagyományos, mind a digitális 

csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző és a jelen oktatási szakasz között az 

átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos a stresszmentes nyelvóra, az oldott hangulatú 

tanulási környezet, amelyben a tanuló változatos munkaformákban, életkorának és érdeklődési 

körének megfelelő, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal továbbra is szövegkörnyezetbe illeszkedve 

ismerkedik meg a tanuló. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvhasználaton volt, 

ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek 

továbbra is egymásba fonódva fejlődnek; ám a beszédkészség és a hallott szövegértés mellett előtérbe 

kerülnek az írásbeli szövegalkotás, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel való 

munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik 

eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban fokozatosan egyre nagyobb szerepet kap a digitális 

csatornákon keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 



Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4-en már megismert témakörökkel és tartalmakkal találkozik, s az ott 

szerzett előzetes tudására építve bővíti tovább ismereteit. A témakörök egyre mélyebb és árnyaltabb 

feldolgozása, valamint a különböző szövegtípusok révén fejlődik a tanuló nyelvi cselekvőképessége: 

egyre bonyolultabb tartalmak megértésére és egyre összetettebb kommunikációs célok 

megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: aktuális témák, melyek egyrészt a tanuló 

számára érdekes híreket, tartalmakat dolgozzák fel, másrészt lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 

fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban 

osztálytermi keretek között valósul meg, de törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen 

az osztálytermen kívül is valós nyelvhasználati helyzetek megélésére, illetve, hogy ezekre a tanórán 

kívül szerzett ismeretekre tudatosan építsünk.  

Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a tanuló érdeklődését és 

nyitottságát a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező emberek iránt. 

A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre motiváltabbá 

válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb használatára törekszik. Miután megismerkedik különböző 

tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló nyelvtanulóvá válás útján, és 6. osztály végére 

már rendelkezik alapvető nyelvtanulási stratégiákkal. 

Az oktatási szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

meghatározásra, melyek az előző oktatási szakaszra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 

Angol nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hello! Good morning! 

Good night! Goodbye! Bye-bye! Take care! How are you? Fine, thanks. I’m OK.) 

− köszönet kifejezése (Thanks. Thanks a lot. Thank you very much.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (You’re welcome. No problem.) 

− bemutatkozás megfogalmazása (My name is … Hello. Hi!  Nice to meet you.) 

− információkérés, információadás (What’s your name? My name is Peter. How old are you? 

I’m 10. Where are you from? I’m from Budapest. When’s your birthday? On 4th July. What’s your 

favourite animal? My favourite animals are cats. Have you got a pet? Yes, a cat. No, I haven’t. Have 

you got any brothers or sisters? Yes, a brother. No, I haven’t.) 

− hogylét iránti érdeklődés (How are you? What’s wrong?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (I’m fine, thanks. I’m OK.)  

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I am sorry. I’m very sorry.)  

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. No problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Happy birthday! Good luck! Congratulations!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Merry Christmas! Happy New Year! Happy 

Easter!)  

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-

mailben (Dear Peter, Best wishes) 

− véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What do you think? I 

think …) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Do you like ...? Yes, I do. No, I don’t. What’s your 

opinion about …? I think …) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s 

…/ It’s big and comfortable. What’s ... in English? What’s ... in Hungarian?) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Yes, I have. No, I haven’t. Yes, I do. No, I don’t.)  

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (I know. I don’t know. I have no idea.) 

− nem értés megfogalmazása (I don’t understand.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Can you repeat it? Can you spell it for me?)  



− alapvető érzések kifejezése (I’m cold. I’m hungry. I’m happy/sad/angry.)  

− akarat, kívánság kifejezése (Would you like a ...? Yes, please. No, thanks. I would like …)  

− kérés és arra reagálás (Can you give me a pen? Can I get a pen? Yes, here you are. Sorry, I 

can’t.)  

− javaslat és arra reagálás (Let’s go to the cinema., Good idea. Would you like to come to the 

cinema? Yes, sure.)  

− meghívás és arra reagálás (Can you come to my party? Yes, thanks. Sorry, I can’t. I’d like to 

invite you to my party.) 

− kínálás és arra reagálás (Would you like an orange? Here you are. Yes, please. No, thank you. 

Thank you.) 

− betűzés kérésének kifejezése (Could you spell it, please?) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Come here, please. Read the text, 

please.) 

Angol nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható angol nyelvű 

kifejezések példák): 

− létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige (I’m … I’m not … Are you …? Is he …? Who 

is he? What’s that?) 

− szokásos cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Simple (I eat bread for breakfast. 

I don’t like cheese. Do you play tennis?)  

− cselekvés, történés kifejezése jelen időben: Present Continuous (Why is she crying? I’m not 

listening. I’m leaving.) 

− létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (I was … I wasn’t ... Were you …? Was he…? 

Who was  there? What was that?) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going to rain.) 

− felszólító mód: felszólítások (Come here. Don’t shout.) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (who?, when?, where?, what?, how?) 

− birtoklás: birtokos névmások és ’s genitive (My, your, his/her/its, our, their, Joe’s brother …) 

− mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (dog-dogs, child-children) 

− mennyiségi viszonyok: számok (one, two, …, hundred), sorszámok (first, second, third…) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálható főnevek (How many CDs have you got? I’ve got a 

lot of/few CDs.) 

− mennyiségi viszonyok: megszámlálhatatlan főnevek (How much money have you got? I’ve 

got a lot of/little money.) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (here, there, on the left, on the right, in, on, 

under, opposite, next to, between …) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day), időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.) 

− minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.) 

− minőségi viszonyok: rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse) 

− modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim. I must go.) 

− szövegösszetartó eszközök: névelők (a, an, the), mutató névmások (this, that, these, those), 

kötőszavak (and, or, but, because), névmások (I, he, they…, me, him, them…), some/any (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.), határozatlan névmások (somebody, anybody, nobody, 

everybody) 



Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

A témakörök áttekintő táblázata az óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 43 

Közéleti témák és szituációk 11 

Osztálytermi témák és szituációk 16 

Kereszttantervi témák és szituációk  8 

Célnyelvi vonatkozások  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 20 

Aktuális témák 12 

Szórakozás 15 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  9 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 



anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 43 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök, 

rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet, otthon 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a ház/lakás részei, 

bútorok, háztartási eszközök 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbik 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: társadalmi 

kapcsolatok (social relations) 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a természet, a 

város és a vidék  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem, állatvédelem 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek (natural phenomena) 



− Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (Plakát/PPT) 

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Scrapbook/poszter készítése 

o ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

o ‘A családom’ 

o ‘Háziállatom’, milyen állatot szeretnék, (fajta, kinézet, kor stb.)  

o ‘Okosház’  

− Projektmunka csoportban 

o Ezek vagyunk mi (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

− csoportos internetes kutató munka: ’Families around the world’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

− Szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’, szabadideje 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

o ‘Házi kedvencek a csoportunkban’,  

o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− Szerepjátékok 

o Interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés egy új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közéletben és 

a szolgáltatásokban résztvevő személyek, (pl. clerk, guide, waiter, ticket officer, tourist) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, national and international attractions/sights, city life/country life 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, majd ezt felhasználva páros feladat az 

útbaigazítás gyakorlására 



− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - 

melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

o ’What do you know about…?’ (The moon, The Pacific Ocean, Crocodiles, Tokio, Jazz music 

stb.) - egyszerű válasszal lehet továbblépni.  

o ’What can you find’ (in London, in Budapest, in Paris, in New York, in your home town stb.) 

- egy nevezetességgel lehet továbblépni.  

− kiselőadás, internetes kutatómunka: az Egyesült Királyság bemutatása  

− quiz játék a célnyelvi országokról és hazánkról 

− Színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 16 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tantestület 

(school staff) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: afternoon 

activities, school festivals  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

- Scrapbook/poszter: (’kiállítás’ az osztályterem falain) 

o iskolánk bemutatása 

- Kérdőív készítése 

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

- Csoportos feladat 

o szókártyákból mondatalkotás  

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny  

o verslánc– egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

o ’Use of English’ – Tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 



TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel, vizuális eszközökkel)  

− Egyéni projektmunka 

o az idegennyelv-tudás szerepe más tantárgyakban  

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása – fókuszban egy-egy tantárgy 

o pl. földrajz – Nevezz meg hármat…’ (rivers in Hungary, hills near Budapest, towns in 

England, lakes in Hungary, cities in America stb…) 

o településem történetének, földrajzának, élővilágának bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nyelvi készségek 

(language skills, language learning, languages) 

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtési/helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási stratégiák használata  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− Közös popzenehallgatás – pl. ’gapfill’ munkalappal   

− Filmnézés a célnyelven 

− A fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2), és rövid, kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 

− Keresztrejtvény készítése – a megoldás a padtárs feladata 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az Egyesült Királyság megismerése az alábbi témakörök mentén 

o az angol iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás 

o mindennapi szokások 

o angol nyaralási szokások 

− Projektmunka csoportban (plakát készítése) 

o hazánk és az Egyesült Királyság összehasonlítása képekkel illusztrálva – hasonlóságok, 

különbségek bemutatása 



o  

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi eseményekre vonatkozó 

alapvető szókincs megértése célnyelven 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka 

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése) 

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az angol nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 

TÉMAKÖR: Szórakozás és játékos tanulás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Nyelvi és egyéb hagyományos játékok 

o Activity 

o ’Találd ki, ki vagyok’ 

o Barkochba 

o kártyajátékok 

− Egy kisfilm/rajzfilm megtekintése  

− Közösen választott dal, képregény, film, órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 9 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata rövid angol nyelvű 

véleményekkel hozzászólásokkal 

− Scrapbook/poszter készítése az aktuális tananyaghoz 

− Prezentáció 



 

Get to the Top 2 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a 

tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Nyelvi tevékenységek 

Greetings & introductions; 

Exchanging information on 

personal data; Talking about 

family members;Telling the 

time & the date; Talking 

about personal abilities; 

Talking about my daily 

routine and free-time 

activities; 

Cselekvés, történés, létezés  

- többes szám; 

- felszólító mód (Let’s ...) 

- the verb ’be’ in negatives 

and  

  questions 

- Who?, What? 

Szövegértés; lényegkiemelés; 

Bemutatkozás;  

Adatlap kitöltése;  ID card 

készítése; Szituációs játék; 

Órarendkészítés; Levélírás; 

Ismerkedés pen friend-del  

Talking about past activities;  

Talking about my summer 

holiday; 

Describing an accident; 

Understanding a sequence of 

events; 

Birtoklás 

- Possessive case; 

- Possessive adjectives; 

- the verb ’havegot’ 

- These / those 

Filmismertetés: híres 

családok; 

A királyi család tagjainak 

bemutatása; 

Poszterkészítés 

kedvencekről; 

Kiállítás: gyűjtemények 

bemutatása; 

Állataim: prezentáció IKT-n; 

Talking about future plans; 

Expressing what we must and 

mustn’t do; 

Understanding comparisons; 

Időbeli viszonyok 

- Present Simple 

- Prepositions of time; 

- Present Simple negatives 

and  

  questions 

- like, love, enjoy, hate + -ing 

- When? from always to 

never 

Szöveghallgatás és 

szövegértés; 

Brain storming / Activities; 

Mondatszerkesztés 

táblázattal; 

Mondatszerkesztés képekkel; 

Survey készítés / pair work; 

Hangszerek bemutatása; 

Fogalmazás a hétvégéről; 

Describing past situations, 

events and an accident;  

Expressing regret and 

sympathy; 

Talking about past habits; 

Talking about famous people; 

Expressing emotions in a 

simple form; 

Térbeli viszonyok 

- Prepositions of place; 

- There is / there are; 

- The verb ’can’ 

- Let’s ... 

Rajzoltatás leírás alapján; 

Lakásunk, házunk 

lerajzolása; 

’My dream houise’ leírása; 

A lakóhely térképének 

részlete; 

Szerepjáték; Puzzle> 

Gyüjtőmunka IKT-n; 

Film megtekintése 

Londonról; 

Understanding the meaning 

of traffic signs int he city; 

Asking about the location of 

a building; Asking and 

refusing requests politely. 

Asking for permission; 

Accepting & refusing offers; 

Making a recommendation; 

Reading a map and giving 

directions; 

Mennyiségi viszonyok 

- Countables / Uncountables; 

- Some / any; A / an & some; 

- How many? / How much? 

- Object pronouns;. 

Párbeszéd, szerepjáték: 

étlaptervezés; 

Szöveghallgatás; 

Riportkészítés; Ételek 

csoportosítása; Egészséges / 

egészségtelen étlap készítése; 

Survey: önálló szövegalkotás 

az étkezési szokásokról; 



Saying general truths;  

Expressing opinion about 

future programmes; Making 

immediate offers & 

decisions; Predicting the 

outcome of events; 

Idóbeli viszonyok 

- Months; 

- Present Progressive vs. 

Present 

  Simple; 

- Why? 

- Because ... 

  

Önálló szövegfeldolgozás; 

Fordítás, szövegértés, 

lényegkiemelés; 

Összefüggő tartalom 

elmondása; 

Időjárásjelentés készítése; 

Email írása; 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

1. 1. 3.: 7. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra 
 

Bevezető 
 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek 

az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 

irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 

nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 

tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 

tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  



A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós 

nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. 

Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az 

idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben 

és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 

felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse 

az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és 

írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási 

különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a 

nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé 

válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra 

való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 



problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 

illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 

ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni 

a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos 

fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold 

változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának 

és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja 

az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, 

melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és 

ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei 

nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben 



megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) 

eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális 

szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 

társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 

alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 

nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő 

nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására 

támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe 

van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló 

egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

A 7. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 

Tankönyv: Get to the Top revised edition 3 

 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló 

eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott 

nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, és 

lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8. évfolyamon 

tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani ismeretek 

funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi eszközök segítségével 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli 

és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, 

az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismeretek közvetítése 

szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt kap a felfedező tanulás, 

melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő tárával és azok egyre 

tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, valamint a nyelvi eszközök jelentését és 

szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve nyelvhasználati stratégiák és azok 

tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik 

őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. 



Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti 

a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a jó 

hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben lehetőség 

nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját erősítik továbbá a 

változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visszajelzések és 

megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 

bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót körülvevő 

világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő témák gyakran 

összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, 

hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, 

bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni 

kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról megszerzett ismereteire, valamint a más 

tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak 

angol nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol 

nyelven közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel 

foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell 

venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni 

különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a 

továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók tudják, 

hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek 

elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel 

és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik a 

témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont 

szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen 

típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új 

információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi 

formák csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7-8. évfolyamon megjelenő új tudástartalmakhoz (pl. 

természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is lehetősége nyílik az 

ismeretszerzés, tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási pontok kialakítására az 

újonnan megjelenő tantárgyakkal. 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az, hogy 

segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett nyelvtudását 

művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok 

építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi helyzeteken kívüli, életszerű szituációk 

eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben), valamint 

ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a 

szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy 

valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon 

keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 7. évfolyam végére elérje a KER szerinti 

A2.1 nyelvi szintet. 

 



Nyelvi funkciók (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 

— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? It’s 

maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It doesn’t 

matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)  

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? 

In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand 

French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to …)  

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d 

like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like?) 

[dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …, 

It’s made of …, It’s used for ...)] 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, 

that was a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of that? How 

do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I feel so happy 

for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 

with …? Are you happy with …?) [elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you 

think of…? Are you pleased with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s 

fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m 

quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)] 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it? 

I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

 



Nyelvi elemek, struktúrák (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 

− Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

− cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see 

the film. Did you visit Joe?)  

− jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

− birtoklás kifejezése múlt időben: ’have’ (I didn’t have many friends at school.) 

− birtoklás kifejezése jövő időben: ’have’ (At the age of 25 I will have a car.) 

− időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

− minőségi viszonyok: hosszabb melléknevek fokozása, összehasonlítás (Tom’s younger than 

Sue. Mary is more beautiful than Sue.) 

− modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

− függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired.) 

 

A témakörök áttekintő táblázata az óraszámokkal 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 30 

Közéleti témák és szituációk 11 

Osztálytermi témák és szituációk 11 

Kereszttantervi témák és szituációk  7 

Célnyelvi vonatkozások  6 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 12 

Aktuális témák 6 

Szórakozás 15 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  10 

Összes óraszám: 108 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 



osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 30 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations) 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen 

környezet (immediate environment) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, 

települések (settlements) 



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

természetvédelem (nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti 

jelenségek, környezetünk védelme, fenntarthatósága 

− Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 

o üres lakás berendezése és bemutatása  

− Internetes kutatás 

o a különböző kis-kedvencek és egyéb állatok életkora  

− Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás 

és szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc. 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és vidéki 

élet helyszínei) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális 

események (cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

közigazgatás, szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services, travelling, national and international tourism 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával 

o színek 



o logók 

o üzenetek 

− Projektmunka csoportban 

o rövid útikönyv készítése 

− Projektmunka csoportban 

o film/beszámoló/társasjáték készítése: lakóhelyem 

− Kiselőadás, internetes kutatómunka 

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  

o városi és vidéki élet 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 11 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási 

intézmények (educational institutions) 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni 

foglalkozások (afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular activities), 

iskolán kívüli lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for language 

learning/use of language), school festivals, school traditions, school events  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

- Scrapbook/poszter készítése 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- Csoportos társasjáték készítése 

o a különböző tantárgyakról  



o szókártyákból mondatalkotás 

- Órai feladatok 

o történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o nyelvtudás alkalmazása más tantárgyak tanulásánál  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning, languages 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Tanulásmódszertan tudatosan 

o szótanulási technikák 

− Közös popzenehallgatás  

− Kedvenc videóm 

− ’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− Betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 



− Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, 

országismereti jellemzők bemutatása célnyelven] 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás  

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon  

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 

o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

o  

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

− Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

− Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− Egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka és bemutató 

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  



o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− Olvasási verseny az osztályon belül 

− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− E-mailezés angolul  

− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’Csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése 

o poszter készítése 

o prezentáció 

 

A Get to the Top 3 tanköny sajátos kommunikációs 

eszközei, fogalomkörei, valamint a tanulói 

tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Describin habitual & routine 

actions; 

Recommendations; 

Discussing future plans; 

Expressing opinions & 

arguments; 

Agreement & disagreement; 

Comparing things;  

Talking about past actions; 

Describing jobs & 

occupations; Introductions; 

Free time activities; 

Likes & dislikes;  

Minőségi viszonyok 

- Comparison of adjectives &  

   Adverbs; 

- Past Simple Tense; 

- ’Used to’  

- some, any, no, every; 

- Present Simple vs. 

Progressive 

Divatlap bemutatása; 

Divatbemutató konferálása az 

osztályban; 

Projektkészítés az 

öltözködésről 

Narrating past events; 

Talking about the summer 

holiday; 

Describing jobs & 

accupations; 

Describing & characterising 

animals; 

Időbeli viszonyok 

- Present Perfect Simple 

- Time expressions (ever, 

never, 

  before, always, just, so far, 

  once, twice)  

- Present Perfect Simple vs. 

  Past Simple 

Szerepjátékok; 

Interjú készítése veszélyes 

foglalkozású emberekkel; 

Kedvenc állataim jellemzése 

írásban; 



- Time expressions 

(yet,already) 

- Present Perfect Simple: 

  How long?  for & since 

Shopping; 

Describing products; 

Asking about the price; 

Expressing necessity & 

unnecessity; 

Expressing prohibition; 

Arguing & justifying; 

Logikai viszonyok 

- Too, enough  / one, ones 

- How many? How much? 

- Lots of / loads of 

- A few / a little 

- Relative pronouns 

- must / have to 

Vásárlási helyzetek 

eljátszása; 

’Mi szeretnék lenni?’ kérdőív 

szerkesztése; 

Changing information; 

Requesting & giving advice; 

Expressing opinions; 

Agreeing & disagreeing; 

Talking about a healthy diet; 

Describing a problem;  

Modalitás 

- should / shouldn’t 

- Question tags 

- Full & bare infinitive 

- The ’-ing’ form 

 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Sportok és sporteszközök 

felsorolása; 

Projektkészítés az ételekről: 

egszséges – egészségtelen 

étlap készítése; Tini 

problémák; 

Levélírás, 

Description & 

characterisation; 

Talking about films & TV 

programs; 

Describing what objects are 

made of; 

Characterising people, places 

& things, 

Makiing plans; 

Minőségi viszonyok 

- all / both, either /neither / 

none 

- so / neither 

- Present Simple Passive 

- Past Simple Passive 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Kedvenc filnjeink: tartalmi 

ismertetés; 

Filmelemzés írása; 

Description & interpretation 

Talking about future plans, 

Expressing disappointment; 

Apoligising; 

Talking about food & 

quantity; 

Understanding a map’s 

legends; 

Logikai viszonyok, birtoklás 

- Relative pronouns 

- Relative adverbs 

- Conditional sentences Type 

1 

- Time clauses 

Képeslap írás; 

Élménybeszámoló utazásról; 

Térképek és piktogramok, 

jelmagyarázat; 

Kedvenc ételreceptem 

leírása; 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 



1. 1 .4.: 8. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

Bevezető 
 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat melyek 

az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, másrészt 

irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes nyelvtanári 

munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének fejlesztése. A 

tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a tudatos 

nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának megfelelő órai 

tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az idegen nyelvi 

kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli feladatokkal, 

tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított nyelvtanulási 

motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy a tanuló valós 

nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi tudatossággal rendelkezzen. 

Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi ismereteket tudatosítja, és az 

idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló ebben a szakaszban egyre mélyebben 

és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló tanulás 

módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek fejlesztik a 

probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális tartalmak 

felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő tevékenységeken 

keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megértse 

az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. Tudjon szöveget alkotni szóban és 

írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi eszközök segítségével. Az egyéni tanulási 

különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a 

nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. Megtanulja a 

hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé 



válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek 

felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra 

való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

 

 

 



 

Módszerek 
Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan életkorának, 

illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége fejlődik, és a nyelvet 

eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása szövegösszefüggésbe 

ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell fejleszteni 

a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli nyelvhasználatával 

ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli kommunikáció is. Az olvasott 

szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az időszakban elkezdett tudatos 

fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló szóban és írásban megold 

változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának 

és nyelvi szintjének megfelelően kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek elsődleges célja 

az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg olyan helyzetekben, 

melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé és folytonossá teszik, és 

ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvhasználat lehetőségei 

nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. A kerettantervben 

megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.) 

eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott 

kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját kulturális 

szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló 

olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár 

egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú tanulási 

környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, kihívást jelentő, 

gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk kell. A változatos 

munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, valamint az irányító tanár és a 

társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik a tanulót abban, hogy továbbra is 

szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma erősödjön, nyitott és motivált maradjon 

alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási 

szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos 

nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség 

tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó. A 



nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, illetve az azokban szereplő 

nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját tanulási céljainak megvalósítására 

támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe 

van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek a tananyagokban nem különálló 

egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam végére 

az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az alapszintű 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli 

nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő 

kommunikációra, közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a 

nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, egyszerű 

spontán helyzetekben; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket; 

alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb 

jellemzőit. 

 

Kötelező kimeneti minimumszintek 
A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

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

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

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

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

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

az egyes képzési szakaszokra minimumként meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 
8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv A2 B1 

Második idegen nyelv – A2 

 



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

meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az évfolyamon kezdődik a 

kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet ölel fel. 
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A 8. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 136 óra/év, 4 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Get to the Top  4 

 

E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló 

eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott 

nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, és 

lehetőség szerint vegye figyelembe a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8. évfolyamon 

tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani ismeretek 

funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi eszközök segítségével 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális 

csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli 

és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud az élő idegen nyelven. 

Az angol nyelv tanításának egy lényeges területe a 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, 

az autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismeretek közvetítése 

szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Nagy hangsúlyt kap a felfedező tanulás, 

melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák egyre bővülő tárával és azok egyre 

tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, valamint a nyelvi eszközök jelentését és 

szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve nyelvhasználati stratégiák és azok 

tudatos használata tovább segítik a nyelvtanulót az önálló nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik 

őt arra, hogy mindezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a nyelvtanuló egyre több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti 

a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának 

és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb jellemzőit is. 



A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a jó 

hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben lehetőség 

nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját erősítik továbbá a 

változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári visszajelzések és 

megerősítések, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 

bővülnek, mélyebben és összetettebben kerülnek feldolgozásra, igazodva a nyelvtanulót körülvevő 

világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő témák gyakran 

összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a nyelvtanuló számára, 

hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg szűkebb és tágabb környezetét, 

bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A témakörök feldolgozása során építeni 

kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról megszerzett ismereteire, valamint a más 

tantárgyakból megszerzett ismeretekre. Ezek elmélyítését segítik, ha a tanulók többször találkoznak 

angol nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan beszámolókkal, melyek magyar híreket angol 

nyelven közvetítenek, vagy amelyek angol nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel 

foglalkoznak. A tartalmak meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell 

venni a 7-8. évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni 

különbségeket is. Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a 

továbbtanulás, illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók tudják, 

hogy bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek 

elérésében. Mindez változatos és az egyéni különbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel 

és a tanulók érdeklődéséhez illeszkedő nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik a 

témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó ébrentartása 

érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből nézve négy szempont 

szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen 

típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új 

információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi 

formák csak gondolatébresztő példák, és ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók 

meghatározásával nem kötelező érvényűek. 

Mivel a kereszttantervi tartalmak igazodnak a 7-8. évfolyamon megjelenő új tudástartalmakhoz (pl. 

természettudományok, média), a nyelvtanulónak ezen területeken is lehetősége nyílik az 

ismeretszerzés, tudásmegosztás kiterjesztésére, illetve új kapcsolódási pontok kialakítására az 

újonnan megjelenő tantárgyakkal. 

Ebben a szakaszban kevesebb hangsúly esik az osztálytermi helyzetek gyakorlására. A cél az, hogy 

segítsük a tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett nyelvtudását 

művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok 

építésére, illetve szórakozásra használni. Osztálytermi helyzeteken kívüli, életszerű szituációk 

eljátszása (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben), valamint 

ismeretszerzés, tudásmegosztás céljából készített projektek segíthetik e cél megvalósítását. Ebben a 

szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy 

valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze mind hagyományos, mind digitális csatornákon 

keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, tehát, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti 

A2.2 nyelvi szintet. 

 

Nyelvi funkciók (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 



— megszólítás kifejezése és arra reagálás (Excuse me. Can I help you?) 

— bemutatkozás megfogalmazása (Let me introduce myself.) 

— személyre vonatkozó információkérés, információadás (What’s your favourite subject? It’s 

maths.) 

— hogylét iránti érdeklődés és reakció (What’s the matter? I feel…) 

— bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (That’s OK. Don’t worry about it. It doesn’t 

matter.) 

— jókívánságok kifejezésekor a reakció megfogalmazása (Thank you, the same to you.) 

— telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (XY speaking.)  

— megszólítás, elbúcsúzás személyes levélben (Dear John, Best wishes, Love,)  

— véleménykérés és arra reagálás (Do you agree? Yes, I do. No, I don’t. What’s your opinion? 

In my opinion…, What do you think about …? I think …) 

— tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (How do you like it? I think it’s…)  

— képesség kifejezése (Can you speak French? Are you able to ride a horse? I can understand 

French. I am unable to ride a horse.) 

— szükségesség kifejezése (Do I have to ...? Do I need to …?  You must … We have to …)  

— lehetőség kifejezése (It may rain. She might visit us.)  

— ígéret kifejezése (Will you help me? Don’t worry, I will. I promise …) 

— szándék, kívánság kifejezése (What would you like to do? Would you like to have a rest? I’d 

like to see that film.) 

— dicséret, kritika kifejezése (It’s great. It’s a good idea. It’s boring.) 

— dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like?) 

[dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (What is this? What is it like? It’s …, 

It’s made of …, It’s used for ...)] 

— visszakérdezés, ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— betűzés kérése, betűzés (It spells …) 

— felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Could you speak a little more slowly, please? Sorry, 

that was a bit too fast.) 

— öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Are you happy about it?  What do you think of that? How 

do you feel about it? Great!  I’m glad to hear that. I’m so pleased that…, Good for you. I feel so happy 

for … I’m sorry to hear that. What a pity. Oh, no! Oh, dear! I feel so sorry for …)  

— elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you think of…? Are you pleased 

with …? Are you happy with …?) [elégedettség, elégedetlenség, bosszúság kifejezése (What do you 

think of…? Are you pleased with …? Are you happy with …? Are you satisfied with …? That’s 

fine/nice/not bad. That was fine/good/ nice. I’m quite satisfied with … I’m quite happy with … I’m 

quite pleased with … It’s not good enough. That wasn’t very good.)] 

— csodálkozás kifejezése (How come? Is he? What a surprise!) 

— javaslat és arra reagálás (Would you like to come to the cinema? Yes, sure.)  

— meghívás és arra reagálás (I’d like to invite you to my party. Thank you, I’m happy to come.) 

— információkérés, -adás (When is the next train? What time does the train arrive? Is the boss 

here? Yes, he is.) 

— egyetértés, egyet nem értés (Do you agree? What’s your opinion? How do you feel about it? 

I agree. I don’t agree. I don’t think so.) 

— valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (You are right. You are wrong.) 

— egymást követő események leírása (What happened? First … then … finally …) 

— bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Do you think they will come? They will probably 

come.) 



 

Nyelvi elemek, struktúrák (témakörtől független, mindre vonatkozik) 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

 

Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) 

cselekvés, történés kifejezése múlt időben: Past Simple (I ate bread for breakfast. I didn’t see the film. 

Did you visit Joe?)  

jövő idejűség kifejezése: ’will’ (When will you be fourteen? I’ll help you.) 

felszólító mód: Egyes/Többesszám 1. személy (Let’s go.) 

birtoklás: birtokos névmások (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs) 

időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.) 

időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it yet. She has 

just entered the room.) 

modalitás: engedélykérés ’could’, ’may’ segédigékkel (Can/could/may I join you?) 

modalitás: tanácsadás ’should/shouldn’t’ segédigével (You should ask her.) 

modalitás: kötelezettség kifejezése ’have to’ segédigével (Did you have to be there?) 

modalitás: tiltás kifejezése ’mustn’t’ segédigével (You mustn’t smoke here.) 

szövegösszetartó eszközök: további kötőszavak (e.g. however)  

feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains.) 

függő beszéd kifejezése jelen időben (He says he is tired., I don’t know where he lives., Tell him to 

stop it.) 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és 

szituációk 

40 

Közéleti témák és szituációk 15 

Osztálytermi témák és szituációk 16 

Kereszttantervi témák és szituációk  11 

Célnyelvi vonatkozások  9 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 18 

Aktuális témák 9 

Szórakozás 11 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  13 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, 

háztáji növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 



a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes, közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 40 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ismerősök 

(acquaintances), rokonok (family relations) 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közvetlen környezet 

(immediate environment) 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 

furnishings, appliances 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természet, települések 

(settlements) 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természetvédelem 

(nature protection), állatvédelem (animal protection), keeping pets 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: természeti jelenségek, 

környezetünk védelme, fenntarthatósága 

Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

− Projektmunka csoportban 

o üres lakás berendezése és bemutatása  

− csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o lakóhelyünkön, otthonunkban 

o az iskolában 

o városunkban 

o okos eszközökkel 

− szóbeli mini-prezentáció:  

o a mai és a régmúlt mindennapi életének összehasonlítása 

− Internetes kutatás 

o környezetszennyezési problémák 

o időjárás okozta katasztrófák 

− Levél írása egy kellemes/kellemetlen élményről  

− Kérdőívek elkészítése, kitöltése és írásbeli/szóbeli összegzése 

o családi szokások, hagyományok 

o környezetvédelem a szűkebb környezetben 

− Szerepjáték 

o interjú kedvenc hősöddel/színészeddel stb. 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: a közigazgatás és 

szolgáltatások résztvevői (members of the public sector and civil service), tourists, etc. 



A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális és 

közintézmények, éttermek, szállodák, hazai és külföldi nevezetességek, valamint a városi és vidéki 

élet helyszínei) 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, forms, 

brochures  

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturális események 

(cultural events), különböző szórakozások (ways of entertainment) 

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: közigazgatás, 

szolgáltatások, idegenvezetés giving directions, giving information 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, entertainment, 

culture, services, travelling, national and international tourism 

A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Szerepjátékok 

o gyors étteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’I’m a Budapest/London tourist guide’ – helyi látványosságok bemutatása stb. 

− Prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− Ismerkedés a reklámok világával 

o színek 

o logók 

o üzenetek 

− Projektmunka csoportban 

o rövid útikönyv készítése 

− Projektmunka csoportban 

o film/beszámoló/társasjáték készítése: lakóhelyem, hazánk múltja 

− Kiselőadás, internetes kutatómunka 

o a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− Vitafórum  

o városi és vidéki élet 

− Kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése 

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi 

média, tánc, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oktatási intézmények 

(educational institutions) 

A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for studying 

A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: délutáni foglalkozások 

(afternoon activities), tanórán kívüli foglalkozások (extracurricular activities), iskolán kívüli 

lehetőségek a nyelvtanulásra), (extracurricular opportunities for language learning/use of language), 

school festivals, school traditions, school events  

A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 



A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge, language learning targets, professional orientation 

Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

- Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei 

o iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- Projektmunka csoportban (fordított tanóra) 

o egy tanóra megtervezése 

- Internetes kutatás 

o iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

- Scrapbook/poszter készítése 

o mit szerettem az iskolánkban legjobban 

o iskolai kirándulásaink 

o kedvenc iskolai tantermem bemutatása  

o saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

o Milyen az ideális nyelvtanár? 

o Milyen iskolában szeretnék továbbtanulni?  

- Csoportos társasjáték készítése 

o a különböző tantárgyakról  

o szókártyákból mondatalkotás 

- Órai feladatok 

o történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal) 

o képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- Iskolai versenyek 

o olvasási verseny 

o kiejtési verseny – megadott vers előadása 

o ’Use of English’ – tanulmányi verseny korosztályi célnyelvi követelményekből  

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o nyelvtudás alkalmazása más tantárgyak tanulásánál  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az érdeklődésemet 

o célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása 

o egy angol király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  



− Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése (pl. Robinson Crusoe, David 

Copperfield) 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, language 

learning, languages 

A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Tanulásmódszertan tudatosan 

o szótanulási technikák 

− Közös popzenehallgatás  

− Kedvenc videóm 

− ’Osztálykönyvtár’ könnyített olvasmányokból és táblázat a falon: ki, melyiket olvasta az év 

folyamán, és ajánlja-e a társainak. Ki olvasta el a legtöbb könyvet? 

− Betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− Egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− filmnézés a célnyelven   

o írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

Hazai legfontosabb látnivalók bemutatása célnyelven [Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti 

jellemzők bemutatása célnyelven] 

A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

Projektmunka – egyéni vagy csoportos 

— Az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális 

kutatómunka majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén 

o az angol és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus angol ház, lakás  

o mindennapi szokások Angliában és Magyarországon  

o ünnepek a családban (Name day? Christmas Eve? Easter Monday? stb.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’cats’ vs ’dogs’?) 

o angol és magyar nyaralási szokások 

o angol időjárás – magyar időjárás 



o az Egyesült Királyság/Magyarország tájegységei, országrészei 

o angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− Jellegzetes angolszász ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. Christmas Party 

o pl. Valentines Day 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

ismert hírek angol nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

Szalagcímek és újságcikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

Projektmunka 

o iskolai híradó, híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven 

Szerepjáték 

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

Egy saját kulturális élmény bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Szórakozás 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, 

film, társasjáték) 

Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos 

nyelvtanulás céljára 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyéni projektmunka és bemutató 

o saját szórakozási szokások  

o szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

o kedvenc kulturális élményem  

− Egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 

− Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− Olvasási verseny az osztályon belül 

− Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− Angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− E-mailezés angolul  

− Közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− ’Csoportchat’:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 



TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 13 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel angol nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű információ megszerzése, tudatos felhasználása 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

o scrapbook készítése 

o poszter készítése 

o prezentáció 

 

A Get to the Top 4 tanköny sajátos 

kommunikációs eszközei, fogalomkörei, valamint a 

tanulói tevékenységek 
 

Kommunikációs eszközök, 

helyzetek és szándékok 

Fogalomkörök, 

nyelvtani szerkezetek 

Tanulói tevékenységek 

Expressing personal attitude; 

Talking about pasr experience; 

Connecting past to the present; 

Expressing the length of a past 

action; 

Describing the consequences of a 

past action; 

Exclaining in joy & surprise; 

Reporting on sports events; 

Telling the news;  

Időbeli viszonyok 

- Present Perfect Simple 

- Clauses of result 

Poszter vagy plakátkészítés; 

Adatgyűjtés kiváló 

sporteredményekről; 

Fogalmazás-, újságcikk írás; 

Tornagyakorlat összeállítása, 

vezénylése; 

Levélírás; 

Means of expressing emotions; 

- surprise 

- confirmation 

- disagreement; 

Exchanging opinions; 

Térbeli viszonyok 

- Past Perect Simple 

- Prepositions of time 

- Prepositions of place 

- prepositions of movement 

Történetírás a ’New Plus 2’ 

segítségével; 

Means of social interaction; 

- asking a favour; 

- telephoning, understanding 

messages; leaving a message on the 

answer phone; 

- asking for permission; 

Expressing obligation, prohibtion, 

necessity & unnecessity; 

Drawing conclusions; 

Expressing ability in the past, 

present & future; 

Expressing possibility in the 

present & the future;  

Asking for opinion; 

Expressing objectives & arguments; 

Logikai viszonyok 

- can, could, may, will, would 

- must, have to, need to, can’t 

- could, may, might 

- must, can’t 

- Full Infinitive 

- Bare Infinitive 

- ’-ing’ forms  

Sms-írás; 

Email írás; 

Párbeszéd jelekkel; 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Essay írása; 

Means of exchanging information; 

Comparing geographical sites; 

Expressing disappointment; 

Minőségi viszonyok 

- The definite article 

- so, neither, too, either 

Baráti levél írása; 

Önálló szövegfeldolgozás; 



Invitations; 

Organising & discussing programs; 

Writing an article in the paper; 

Making a report as a reporter & the 

interviewee; 

- The Passive Voice: 

  Present & Past Passive  

Prezentáció készítése a 

védett fajokról; 

Adatgyűjtés híres 

hajóroncsokról; 

Katasztrófák IKT-s 

eszközökkel 

Means of social interaction; 

Confirmation, certainty; 

Describing an accident; 

Asking for & giving advice; 

Expressing wishes; 

Making a formal telephone calll; 

Birtoklás 

- Subject - object questions 

- Negative questions 

- Reflexive pronouns 

- Conditional sentences Type 2 

- Expessing wishes 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Elsősegélynyújtási 

szabályok; 

Szöveghallgatás; 

Tanácskérő levél írása; 

Hivatalos levél írása; 

Means of social interaction; 

Forwarding information; 

Quoting someone’s words; 

Forwarding orders, requests & 

questions; 

Expressing measurements; 

Cselekvés, történés, létezés 

- Reported statements 

- Reported questions 

- Reported requests / 

commands 

Önálló szövegfeldolgozás; 

Csodabogarak a világhálón 

(adatgyűjtés); 

’Ez történt’ – elmesélése 

függő beszéddel; 

Kérdőív összeállítása; 

Fogalmazás: egy nevezetes 

esemény (fesztivál) leírása; 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

 

1. 1. 5.: 9. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 



fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  



A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 



teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell beosztani, 

az intézmény nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam 9. 

 

10. 11. 12. 

heti 4 4 4 4 



óraszám 

hetek  

száma 

36 36 36 30 

éves 

óraszám 

144 144 144 120 

KER  

min.szint 

A2- A2 B1- B1 

 

Tananyag: 
A helyi tantervhez alkalmazott tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok) és az ofi.hu 

kiadó tankönyve a szóbeli felkészítéshez az utolsó két évfolyamon. A két kurzuskönyv felváltva 

alkalmazandó. 

 

Választott kurzuskönyvek a 9.-12. évfolyamokon: 
 

9. évfolyam Traveller Plus Pre- Intermediate 

10. évfolyam Traveller Plus Intermediate 

11. évfolyam Matura Leader B1+  

H, Q. Mitchell-Marileni 

Malkogianni,(Nagy Katalin, Szabó Kinga)  

12. évfolyam „Angol szóbeli gyakorlatok”, ofi.hu (Róth 

Nóra-Senkár Szilvia-Tóth Zita) 

 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

1.  témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus Pre-

Intermediate 

 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 



megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 



— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— mondandó összefoglalása (All in all… In short...) mondandó összefoglalása (All in all… To 

sum up… In short...)  

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)  

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) együttérzés kifejezése (I’m so 

sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)  

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

That’s a good idea. ..., I think you should do this.) tanács kérése és adása (What shall I do? I think 

you should take a rest. Should I see a doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you 

should/ought to do this.)  

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 

her. Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Future Continuous (This time tomorrow I 

will be skiing in Austria.) 

— modalitás:’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. 

She might like you); ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.);’ 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.);  

— feltételesség kifejezése (We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has 

just entered the room.) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások 



— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  14 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  10 

Aktuális témák 13 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 



nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

 ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays and 

family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-negative 

characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

o érdekes családi történeteim 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, orvosnál, fodrásznál, moziban, telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations,  places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  



— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: restaurants, 

hotels, city life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, arts and cultural events, concerts, sports, , media, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o  a vidéki vagy városi élet előnyei és hátrányai? 

o kellenek még a mozik? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 



— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 



− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 9. osztály végén: a tanuló legyen képes 

az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1. 1. 6.: 10. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus Intermediate B1 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  



Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 10. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában vagy a 9. évfolyamban elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 



— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Perfect Continuous (I’ve been 

learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) 

— modalitás: ’can’, segédige (I can/can’t swim.); ’could’, Can/could/may I join you?); ’can’, 

’could’; ’must’, ’may’ (Clara must be at school); should have /might have’ (She should have done it 

sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 

(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— időbeli viszonyok: időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after 

tomorrow, the other day, during the winter) 

— szövegösszetartó eszközök: ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  13 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Aktuális témák 12 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 



Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 



A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o kedvenc rokonaim – miért? 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o érdekes családi történeteim 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o What is it that teenagers find most irritating in middle aged people? What is it that middle 

aged people find most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o veszélyeztetett állatok 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Prezentáció készítése  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language learning 

targets, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o panaszkodó email angol barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights, places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? tengerpart vagy városnézés? 

— Szituációs játék  

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél írása egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, national and international attractions/sights 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, sports, books, apps, computer games 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o kellenek még a mozik? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  



− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 



 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using using 

technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  



o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1. 1. 7.: 11. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

Matura Leader B1+  

H, Q. Mitchell-Marileni 

Malkogianni,(Nagy Katalin, 

Szabó Kinga)  

 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy később, legalább a középszintű, de felsősoktatási felvételi esetén a 12. évfolyam 

végére  az emelt szintű érettségi követelményeit is sikeresen teljesítse. Itt már a következő évfolyamra 

is előre kell tekinteni. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal 

rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Az e szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 



tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 



osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

—  

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this 

…, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous (I’ll be cooking then.)  

— függő beszéd: reporting verbs (She threatened to leave me there. She offered to take me 

home.) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 



A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 9 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk, fenntartható 

fejlődés 

12 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 8 

Célnyelvi vonatkozások  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  8 

Aktuális témák 8 

Tudomány és technológia, kommunikáció 10 

Az emberek és a társadalom 15 

Gazdaság 10 

A munka világa 10 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  6 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli követelmény 

minták 

25 

Összes óraszám: 

 

 

 

144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 



Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

 



TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: travel documents, 

means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 



 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

accents and dialects 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 



— Vitafórum 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people 

working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelvenhome, public 

places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chorescommunity service 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

advertisements 



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: spending 

and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Csoportos projektmunka  

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 



ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1. 1. 8.: 12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 120 óra/év, 4 óra/hét 



 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

„Angol szóbeli gyakorlatok”, 

ofi.hu (Róth Nóra-Senkár Szilvia-

Tóth Zita) 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 



Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  



— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 120 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

12. évfolyam (Angol  szóbeli gyakorlatok) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk, életmód és életstílus 12 

Az emberek és a társadalom 8 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 9 

Célnyelvi vonatkozások  5 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 5 

A munka világa 6 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 5 

Utazás, turizmus, pihenés, nyaralás 8 

Aktuális témák 4 

Tudomány és technológia, kommunikáció 7 

Kereszttantervi témák és szituációk, Iskola, tanulás, nyelvtanulás, a 

tanulás forrásai  

8 

Gazdaság, pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 7 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás 5 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli követelmények és 

mérések 

31 

Összes óraszám: 
 

120 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Az emberek és a társadalom  Etika 



Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások,  

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

 

Célnyelvi vonatkozások  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

A munka világa  Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika, technikai eszközök használata, 

népszerűsége, előnyei, hátrányai 

Kereszttantervi témák és szituációk, 

Iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság költségvetés és takarékoskodás Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 



A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

−  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

— Önálló szövegalkotás 

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, people working in 

services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: home, public 

offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, relationship between generations, crime and 

punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

geographical places, space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Mindennapi természetvédelem 

— Kutatómunka az interneten 



o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 6 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public offices, 

restaurants 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: means of transport, 

objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: currencies, new 

areas in tourism: language learning 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 



— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk, iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 



 

TÉMAKÖR: Gazdaság, pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: banking, 

online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 31 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 



− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)   

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1. 1. 9.: Nyelvi előkészítő 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A nyelvi előkészítő évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a 

valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás 

és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig 

megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még 

mélyebb és árnyaltabb megismerése.  



A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 



jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen, és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 



továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam NYEK 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

12 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 31 

éves 

óraszám 

432 144 144 144       124  

KER  

szint 

A2-B1  B1-B2  B2 

 

Tananyag: 
 

Traveller Plus Beginners 



Traveller Plus Elementary 

 

A helyi tantervhez a tananyagok az MM Publications kiadványai. 

A kiválasztás szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A nyelvi előkészítő évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 432 óra/év, 12 óra/hét 

 

Tankönyv: Traveller Plus Beginners, Traveller Plus Elementary 

 

 

Nyelvi előkészítő évfolyam 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A nyelvi előkészítő és a felmenő évfolyamokon új témakörként megjelenik a tudomány 

és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 



összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a 

személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A 

hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának 

javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)  

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) együttérzés kifejezése (I’m so 

sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)  

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák a 9. évfolyamos NYEK-re: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.);  

— modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); 



— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.);  

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9. NYEK évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 432 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 83 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 41 

Osztálytermi témák és szituációk 23 

Utazás, turizmus 16 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 41 

Célnyelvi vonatkozások  41 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 23 

Kereszttantervi témák és szituációk  35 

Aktuális témák 41 

Tudomány és technológia, kommunikáció 26 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  62 

Összes óraszám: 432 

 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 



Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 



TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 83 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family relations 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, keeping fit, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

fashion, common illnesses, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 



— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, means 

of transport 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  



— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, apps, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 



o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 23 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: household 

gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 62 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 



 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

Az első idegen nyelvből a nyelvi előkészítő évfolyam végére a tanulóknak el kell jutniuk a KER A2-

B1 közötti tudásszintre. A NYEK tág keretet nyújt annak tudatosítására a tanulókban, hogy az idegen 

nyelv kulcskompetencia, amely segítséget nyújt a magánéletben és a tanulásban, később a szakmai 

pályafutás során is az eligazodásban és a boldogulásban.  

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

1. 1. 10.: Arany János Tehetséggondozó Program 

Heti óraszám: 7 óra 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 



tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 



 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a használható nyelvtudás megszerzése, 

amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, 

valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.), 

amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása és 

megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a 

projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt- feladatok, melyeket a tanuló akár egyénileg, akár 

csoportosan készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes 

saját nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 



magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

AJTP óraháló a kilencediktől a tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam Előkészítő 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

7 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 

252 144 144 144 120 

20KER  

minimumszint 

A2- A2 A2+ B1- B1 

 

Tananyag-ajánlás: 
 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 



3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 9. előkészítő évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 252 óra/év, 7 óra/hét 

 

Tankönyv: Traveller Plus Beginner 

 

 

1. 1. 11.: 9. előkészítő évfolyam 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy kialakítsa a tanulóban az idegennyelv-

tanulási motivációt rávilágítva az angol nyelv mint tantárgy egyéb tantárgyaktól eltérő gyakorlati 

jellegére. A nyelvi alapkészségek fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-

ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

A tanuló ebben a szakaszban elindul az önálló, tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre több valós 

kommunikációs helyzetben tudja használni a nyelvórákon és alternatív tanulási csatornákon 

megszerzett tudását. A nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

A diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos munkaformák 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például projektmunkákban, kooperatív 

csoportmunkában, és ezek során használja kreativitását, problémamegoldó gondolkodását. A 

korosztály érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, a 

többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, 

megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal.  

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

- napszakoknak és helyzeteknek megfelelő üdvözlés és elköszönés (Hello, Good morning, 

Good night, See you, Have a nice day) 

— bemutatkozás, mások bemutatása (Hello. My name is.. . Nice to meet you. This is …, Nice to 

meet you…) 

— alapvető személyes információk megosztása (I’m from…, I’m … years old, My first 

name/surname is…) 



— osztálytermi kifejezések (Sorry, can you repeat that, please? What’s ….. in English? I don’t 

understand this.) 

— családtagok, barátok, kollégák bemutatása (This is… He is my.. His …. is….) 

— a pontos idő kifejezése (What’s the time? It’s ….am/pm) 

— útbaigazítás (Where’s the…? How do I get there? Go down… turn left…) 

— pozitív és negatív viszonyulás kifejezése (I like… I don’t like) 

— ételrendelés, rendelés felvétele (What would you like? I’d like.., Anything else?) 

— kínálás, kínálás elfogadása és elutasítása (Would you like…? Yes, please. No, thanks.) 

— telefonbeszélgetés (Hello, can I speak to…? He isn’t answering. Hold on.) 

— segítségnyújtás felajánlása (Do you want.. Can I take a message? 

— javaslattévés és egyeztetés (Let’s.., How about..?) 

— ok és okozat kifejezése (because, so) 

— meghívás, meghívás elfogadása és visszautasítása (Would you like to come? Sure, why not? 

Sorry I’ve got other plans.) 

— tanácskérés és tanácsadás (What should I do? You should… You shouldn’t..) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous (I get up at seven every day. I’m doing my homework at the moment.) 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.);  

— felszólító mondatok (Open your books, please.) 

— modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.);’should/shouldn’t’ (You should ask her.); 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— there is/are szerkezet használata helyek leírására (There is a desk in my room) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, upstairs, downstairs) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.)  

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because, so), személyes névmások; ’some/any’ 

birtoklás kifejezése (I have got a sister, her name is Sue. Sue’s hair is long.) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért egyszerűbb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz egyszerűbb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 50 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 25 

Osztálytermi témák és szituációk 15 

Utazás, turizmus 15 



Közéleti témák és szituációk, szórakozás 25 

Célnyelvi vonatkozások  25 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 15 

Kereszttantervi témák és szituációk  20 

Aktuális témák 25 

Tudomány és technológia, kommunikáció 15 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  22 

Összes óraszám: 252 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 



aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 50 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family relations 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate 

environment 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishing, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, daily routine, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relations, 

appearance clothes and fashion 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a gyorsétteremben, telefonbeszélgetés 

— Prezentáció készítése  

o a család bemutatása 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o klíma és időjárás a világ különböző részein 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző tárgyakra, helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

educational institutions, parts of school buildings 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai honlap részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 



JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, means 

of transport 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, apps, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o tv műsorok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 



— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 



 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: household 

gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 



o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

1. 1. 12.: 9. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 



gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló legalábbis eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam Előkészítő 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

7 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 



éves 

óraszám 

252 144 144 144 120 

20KER  

minimumszint 

A2- A2 A2+ B1- B1 

 

Tananyagajánlás: 
 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

9. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

10. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

11. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

12. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

16. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Traveller Plus Elementary 

 

 

9. évfolyam 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 



értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)  

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) együttérzés kifejezése (I’m so 

sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)  

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 



— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.);  

— modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.);  

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 28 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 13 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 5 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 13 

Célnyelvi vonatkozások  13 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Aktuális témák 14 

Tudomány és technológia, kommunikáció 9 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  21 

Összes óraszám: 144 

 

 

 



Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 



Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 28 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family relations 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, keeping fit, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

fashion, common illnesses, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 



 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, means 

of transport 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, apps, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  



− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 



o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: household 

gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  



o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

1. 1. 13.: 10. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 



élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 



 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  



A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam Előkészítő 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

7 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 

252 144 144 144 120 

20KER  A2- A2 A2+ B1- B1 



minimumszint 

 

Tananyag-ajánlás: 
 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

17. té364mái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

18. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

19. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

20. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

24. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Traveller Plus Pre-intermediate 

 

10. évfolyam 
 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 



foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 10. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában vagy a 9. évfolyamban elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— elismerés kifejezése (Well done.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— mondandó összefoglalása (All in all… In short...) mondandó összefoglalása (All in all… To 

sum up… In short...)  

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Perfect Continuous (I’ve been 

learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Past Continuous (I was listening to her. 

Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.); 



— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Future Simple (When will you be sixteen? 

I’ll help you.) Future Continuous (This time tomorrow I will be skiing in Austria.) 

— modalitás: ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, 

’could’, ’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, 

’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have /might 

have’ (She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

—  múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 

(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— időbeli viszonyok: ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. 

She has just entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after 

tomorrow, the other day, during the winter) 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 13 

Osztálytermi témák és szituációk 9 

Utazás, turizmus 9 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 13 

Célnyelvi vonatkozások  13 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 10 

Kereszttantervi témák és szituációk  9 

Aktuális témák 12 

Tudomány és technológia, kommunikáció 9 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 102 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 



a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 



 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: places to spend 

freetime 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

healthy eating, going to the doctor’s 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, relationships, traditional treatments, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

o érdekes családi történetek a múltból 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

o a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o What is it that teenagers find most irritating in middle aged people? What is it that middle 

aged people find most irritating in teenagers? 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, orvosnál, fodrásznál, moziban, telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: plants  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 



− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o veszélyeztetett állatok 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Prezentáció készítése  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibits, travel 

documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 



− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hotels, national 

and international attractions/sights, city life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése:arts 

and cultural events, concerts, sports, books, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o kiállítások, érdekes múzeumok 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o az olvasás szerepe a 21. században 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o a dialektusokról 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 



— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

1. 1. 14.: 11. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 



Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 



A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 



célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam Előkészítő 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 



heti 

óraszám 

7 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 

252 144 144 144 120 

20KER  

minimumszint 

A2- A2 A2+ B1- B1 

 

Tananyag-ajánlás: 
 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

25. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

26. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

27. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

28. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

32. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Traveller Plus Intermediate B1 

 

11. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére elérhető B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A tanuló tudja 

és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 

lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális csatornákon keresztül 

használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly 

módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges 

nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. 

Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés 

milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz 

viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb 

paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is 

részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel 

alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, élményeiről és különböző 

eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az 



alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. 

Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős 

helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést 

hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja 

céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben 

anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 



A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, 

The diagram proves that …) 

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 

something?) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking 

then. I’ll have finished cooking by then.)  

— cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning 

English for two years before I passed my exam.) 

— feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had 

had the time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

— függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 

to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered to 

take me home. She told me to take him home.) 

— vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can 

sing really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 

hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 



− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 14 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 9 

Utazás, turizmus 11 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 9 

Célnyelvi vonatkozások  12 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 13 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Aktuális témák 13 

Tudomány és technológia, kommunikáció 9 

Az emberek és a társadalom 10 

Gazdaság 9 

A munka világa 9 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  14 

Összes óraszám: 144 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 



Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: different 

generations within the family, famous people, role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

accessories  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: healthy 

eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants)  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: social relations, 

life stages, relationships, future plans, positive and negative characteristics,  future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 



o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

— Szerepjáték:  

o ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, 

city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Mindennapi természetvédelem 

— Csoportos projektmunka  

o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

— Kutatómunka az interneten 

o alternatív energiaforrások 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibits, travel 

documents, means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, new 

areas in tourism: wellness, language learning 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló projektmunka  

o prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

o plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Csoportos projektmunka 

o film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (Internet, újságok, statisztikák)  

o Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra 

— Vitafórum 

o  a turizmus pozitív és negatív hatásai 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hotels, national 

and international attractions/sights, city life/country life  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entrance tickets, 

forms, brochures  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services, giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

— Szerepjáték 

o útbaigazítás kérése és adása 



— Vitafórum 

o GPS vagy útbaigazítás? 

o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: national sports, arts, history, 

literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o Magyarország rövid történelme 

o Anglia rövid történelme 

o A magyar és angol történelem kapcsolódási pontjai  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 



— Egy angol történelmi film megtekintése  

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 

countryside 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fashion and clothes 

items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: everyday 

tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, relationship 

between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees 



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: bank forms, 

commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: offices  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: life long 

learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

working hours, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

1. 1. 18.: 12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  



A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 



jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 



továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam Előkészítő 

évfolyam 

9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

7 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 

252 144 144 144 120 

20KER  

minimumszint 

A2- A2 A2+ B1- B1 

 

Tananyag-ajánlás: 
 



A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

33. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

34. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

35. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

36. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

40. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 120 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyvek: Matura Leader B1, Angol szóbeli gyakorlatok 

 

12. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már lehetőség szerint B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása 

további fejlesztése mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt 

szintű érettségi követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő 

tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a 

körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra 

és kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére a tanulók elérhető a B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát jelenti. A 

tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 



megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  



— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this 

…, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous (I’ll be cooking then.)  

— függő beszéd: reporting verbs (She threatened to leave me there. She offered to take me 

home.) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 120 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 7 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 9 

Utazás, turizmus 7 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 7 

Célnyelvi vonatkozások  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  8 

Aktuális témák 8 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Az emberek és a társadalom 8 

Gazdaság 7 

A munka világa 7 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  7 

Az érettségi vizsga előkészítése 21 

Összes óraszám: 120 

 

 



Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 



A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 



o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: travel documents, 

means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

 JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 



 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

accents and dialects 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 



— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

— Vitafórum 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  



o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people 

working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelvenhome, public 

places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chorescommunity service 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

advertisements 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: spending 

and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Csoportos projektmunka  

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 21 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 



— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályozás). 

 

 

 

1.2: Angol nyelv (II. helyen) 

Heti óraszám: 4 óra 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
A tanulás kompetenciái:  



Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  



 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-



oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik, a tanulókat nyelvtudásuk alapján kell beosztani, 

az intézmény nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a 

tizenkettedik osztályig 
 

 

évfolyam 9. 

 

10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 30 

éves 

óraszám 

144 144 144 120 

 

Tananyag: 
 

A helyi tantervhez alkalmazott tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok) és az ofi.hu 

kiadó tankönyve a szóbeli felkészítéshez az utolsó két évfolyamon. A két kurzuskönyv felváltva 

alkalmazandó. 

 

Választott kurzuskönyvek a 9.-12. évfolyamokon: 
 

9. évfolyam Traveller Plus Elementary 



10. évfolyam Traveller Plus Pre-Intermediate 

11. évfolyam Traveller Plus Intermediate 

12. évfolyam „Angol szóbeli gyakorlatok”, ofi.hu (Róth 

Nóra-Senkár Szilvia-Tóth Zita) 

 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

1.  témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

1. 2. 1.: 9. ÉVFOLYAM 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus Elementary 

 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  



Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— mondandó összefoglalása (All in all… In short...) [mondandó összefoglalása (All in all… To 

sum up… In short...)] 

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) [beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)] 

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) [együttérzés kifejezése (I’m so sorry 

to hear that. Oh, no! What a shame!)] 

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

That’s a good idea. ..., I think you should do this.) [tanács kérése és adása (What shall I do? I think 



you should take a rest. Should I see a doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you 

should/ought to do this.)] 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 

her. Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Future Continuous (This time tomorrow I 

will be skiing in Austria.) 

— modalitás:’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. 

She might like you); ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.);’ 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.);  

— feltételesség kifejezése (We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 

— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has 

just entered the room.) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 



A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  14 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  10 

Aktuális témák 13 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 



Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

 ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays and 

family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-negative 

characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

o érdekes családi történeteim 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 



o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, orvosnál, fodrásznál, moziban, telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations,  places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o érdekes, szokatlan szállások 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: restaurants, 

hotels, city life/country life  



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, arts and cultural events, concerts, sports, , media, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o  a vidéki vagy városi élet előnyei és hátrányai? 

o kellenek még a mozik? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 



− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 



o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 9. osztály végén: a tanuló legyen képes 

az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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



 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1. 2. 2.: 10.ÉVFOLYAM 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus Pre- Intermediate  

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 



kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 10. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában vagy a 9. évfolyamban elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 

— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Perfect Continuous (I’ve been 

learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) 

— modalitás: ’can’, segédige (I can/can’t swim.); ’could’, Can/could/may I join you?); ’can’, 

’could’; ’must’, ’may’ (Clara must be at school); should have /might have’ (She should have done it 

sooner. He might have passed the exam.) 



— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 

(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— időbeli viszonyok: időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after 

tomorrow, the other day, during the winter) 

— szövegösszetartó eszközök: ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  13 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Aktuális témák 12 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 



etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o kedvenc rokonaim – miért? 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o érdekes családi történeteim 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o What is it that teenagers find most irritating in middle aged people? What is it that middle 

aged people find most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o veszélyeztetett állatok 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Prezentáció készítése  

o veszélyben a földünk 



o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language learning 

targets, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o panaszkodó email angol barátomnak a sok házi feladatról  

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights, places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 



 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? tengerpart vagy városnézés? 

— Szituációs játék  

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél írása egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, national and international attractions/sights 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, sports, books, apps, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o kellenek még a mozik? 

o az olvasás szerepe a 21. században 



— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  



— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 



ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using using 

technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 



Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1. 2. 3.: 11. ÉVFOLYAM 

Heti óraszám: 4 óra 
 

 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

Traveller Plus Inermediate 

H, Q. Mitchell-Marileni 

Malkogianni,(Nagy Katalin, 

Szabó Kinga)  

 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy később, legalább a középszintű, de felsősoktatási felvételi esetén a 12. évfolyam 

végére  az emelt szintű érettségi követelményeit is sikeresen teljesítse. Itt már a következő évfolyamra 

is előre kell tekinteni. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal 

rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Az e szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 



megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 



megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

—  

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this 

…, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous (I’ll be cooking then.)  

— függő beszéd: reporting verbs (She threatened to leave me there. She offered to take me 

home.) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 9 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk, fenntartható 

fejlődés 

12 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 8 

Célnyelvi vonatkozások  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 



Kereszttantervi témák és szituációk  8 

Aktuális témák 8 

Tudomány és technológia, kommunikáció 10 

Az emberek és a társadalom 15 

Gazdaság 10 

A munka világa 10 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  6 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli követelmény 

minták 

25 

Összes óraszám: 

 

 

 

144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 



Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 



o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: travel documents, 

means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

accents and dialects 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 



− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

— Vitafórum 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 



TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 15 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people 

working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelvenhome, public 

places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chorescommunity service 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

advertisements 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: spending 

and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 



o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Csoportos projektmunka  

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 25 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1. 2. 4.: 12. ÉVFOLYAM 

Heti óraszám: 4 óra 
 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 120 óra/év, 4 óra/hét 

 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

„Angol szóbeli gyakorlatok”, 

ofi.hu (Róth Nóra-Senkár Szilvia-

Tóth Zita) 

 

12. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 



világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 



ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  



Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 120óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

12. évfolyam (Angol  szóbeli gyakorlatok) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk, életmód és életstílus 12 

Az emberek és a társadalom 8 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 9 

Célnyelvi vonatkozások  5 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 5 

A munka világa 6 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 5 

Utazás, turizmus, pihenés, nyaralás 8 

Aktuális témák 4 

Tudomány és technológia, kommunikáció 7 

Kereszttantervi témák és szituációk, Iskola, tanulás, nyelvtanulás, a 

tanulás forrásai  

8 

Gazdaság, pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 7 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás 5 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli követelmények és 

mérések 

31  

Összes óraszám: 
 

120 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Az emberek és a társadalom  Etika 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások,  

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

 

Célnyelvi vonatkozások  Magyar nyelv és irodalom: 



 anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

A munka világa  Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika, technikai eszközök használata, 

népszerűsége, előnyei, hátrányai 

Kereszttantervi témák és szituációk, 

Iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság költségvetés és takarékoskodás Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

— Önálló szövegalkotás 

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, people working in 

services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: home, public 

offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, relationship between generations, crime and 

punishment 



− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

geographical places, space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Mindennapi természetvédelem 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 



TEVÉKENYSÉGEK 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public offices, 

restaurants 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 



o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: means of transport, 

objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: currencies, new 

areas in tourism: language learning 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése 



 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk, iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

TÉMAKÖR: Gazdaság, pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: banking, 

online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 31 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 



— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)   

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

 

1. 2. 5.: Nyelvi előkészítő 0. évfolyam 

Heti óraszám: 6 óra 
 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9. Nyek-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a 

nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a 

valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás 

és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig 

megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még 

mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 



Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  



A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 



A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B1 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

Óraháló a kilencedik nyelvi előkészítő osztálytól a 

tizenkettedik osztályig 
 

évfolyam 9.NYek 

 

9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 

6 4 4 4 4 

hetek  

száma 

36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 

216 144 144 144 120 

KER  

szint 

A2- A2 B1- B1 B1+ 

 

Tananyag: 
 

Kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok. 

A kiválasztás szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 



4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

9. Ny (nyelvi előkészítő) évfolyam 
 

A 9. NY (nyelvi előkészívtő) évfolyamon az angol nyelv 

tantárgy alapóraszáma: 

 216/év, 6 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus  

Elementary  

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9 Nyek-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  



Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

 

Nyelvi funkciók: 

— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)  

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) együttérzés kifejezése (I’m so 

sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)  

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?);  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.);  

— modalitás: ’can’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 

’should/shouldn’t’ (You should ask her.); 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 



— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.);  

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9.Nyek évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 216 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal 
 

Témakör neve Óraszám 

Személyes témák és szituációk 33 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 20 

Osztálytermi témák és szituációk 14 

Utazás, turizmus 11 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 20 

Célnyelvi vonatkozások  20 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 16 

Kereszttantervi témák és szituációk  18 

Aktuális témák 20 

Tudomány és technológia, kommunikáció 17 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  27 

Összes óraszám: 216 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 



Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

 ÓRASZÁM: 33 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family relations 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, keeping fit, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

fashion, common illnesses, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

o  

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM:  14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, means 

of transport 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 20 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, restaurants  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, apps, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 16 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 



— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 17 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: household 

gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 



A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

9 – 12. évfolyam 
 

Választott kurzuskönyvek a 9-12. évfolyamokon: 

 

9. évfolyam Traveller Plus Pre- Intermediate 

10. évfolyam Traveller Plus Intermediate 

11. évfolyam Matura Leader B1+  

H, Q. Mitchell-Marileni 

Malkogianni,(Nagy Katalin, Szabó Kinga)  

12. évfolyam „Angol szóbeli gyakorlatok”, ofi.hu (Róth 

nóra-Senkár Szilvia-Tóth Zita) 

 

 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

9.  témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

10. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

11. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

12. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

16. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

9. évfolyam 
 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus  Pre-

Intermediate 

 

 



Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 



— bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 

Smith to you.) 

— telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  

— ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 

— nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is 

it clear? Sorry, what does that mean?) 

— elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 

— mondandó összefoglalása (All in all… In short...) mondandó összefoglalása (All in all… To 

sum up… In short...)  

— beszélgetés lezárása (Right. OK.) beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to 

you.)  

— együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no!) együttérzés kifejezése (I’m so 

sorry to hear that. Oh, no! What a shame!)  

— segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-

up instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 

— tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

That’s a good idea. ..., I think you should do this.) tanács kérése és adása (What shall I do? I think 

you should take a rest. Should I see a doctor? You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you 

should/ought to do this.)  

— engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open 

the window? Please, don’t, I’m cold.) 

— ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s 

why.) 

— érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 

Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.)  

— cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I 

ate bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 

her. Were they crying?); Past Perfect (I had seen her before.); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Future Continuous (This time tomorrow I 

will be skiing in Austria.) 

— modalitás:’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ (Clara must be at school, she can’t be on holiday. 

She might like you); ’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.);’ 

’be able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.);  

— feltételesség kifejezése (We would buy it if we had money.) 

— függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell 

him to stop it.) 

— mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek 

— minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the 

prettiest girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 

fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it like? 

What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

— térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, 

on the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 

downstairs, abroad) 



— időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a 

week, every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s 

quarter to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has 

just entered the room.) 

— szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, 

but, because), személyes névmások 

— logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 

— birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the 

age of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

— visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  14 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  10 

Aktuális témák 13 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 



az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

 ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays and 

family celebrations  



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: freetime 

activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, relationships, common illnesses, traditional treatments, positive-negative 

characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

o érdekes családi történeteim 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, orvosnál, fodrásznál, moziban, telefonos beszélgetések különböző 

szakemberekkel 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, weather and climate, seasons  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 



 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 

institutions, parts of school buildings  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 

studying in and outside school 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 

knowledge 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations,  places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 



o érdekes, szokatlan szállások 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: restaurants, 

hotels, city life/country life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, arts and cultural events, concerts, sports, , media, computer games 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o  a vidéki vagy városi élet előnyei és hátrányai? 

o kellenek még a mozik? 

— Adatlapok kitöltése 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  



o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

 ÓRASZÁM: 13 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 



− Információ megosztása angol nyelven. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 9. osztály végén: a tanuló legyen képes 

az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1. 2. 7.: 10. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 

 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

Tankönyv: 

 

Traveller Plus Intermediate B1 

 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, valamint egyre 

hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és szabályrendszerek és az interkulturális 

kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez továbbra is összhangban áll a Nat-ban 

megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, 

hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ 

megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes 

gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 



eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó, 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító tanár támogató 

visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai 

értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön kezelni. Így válik 

egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen 

nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és technika, a 

kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, összetettebbé válnak. 

Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes tématartomány kiegészül a tágabb 

emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom témakörökkel, a környezeti pedig 

a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a személyes és a környezeti 

vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, 

aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is 

ajánlások, inkább a tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, szövegértési, 

valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az általános iskolához 

képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére elsajátítandó 

nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 10. évfolyamra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában vagy a 9. évfolyamban elsajátított 

elemek, de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 

— aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 

— üdvözletküldés (Give my best regards to…) 

— megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward 

to hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 

— beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 

— kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 

— szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 

— segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. 

I’ll help you with your homework. Thanks, that sounds great.) 

— reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 

— magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 



— emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 

— elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 

— bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Present Perfect Continuous (I’ve been 

learning English for 3 years. Have you been waiting for a long time?); 

— cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s 

going to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) 

— modalitás: ’can’, segédige (I can/can’t swim.); ’could’, Can/could/may I join you?); ’can’, 

’could’; ’must’, ’may’ (Clara must be at school); should have /might have’ (She should have done it 

sooner. He might have passed the exam.) 

— múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My 

mum would always tell us stories.) 

— függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 

— szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 

— mennyiségi viszonyok: ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 

(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

— időbeli viszonyok: időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 

időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day after 

tomorrow, the other day, during the winter) 

— szövegösszetartó eszközök: ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 

nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 10. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 27 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 14 

Osztálytermi témák és szituációk 8 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 14 

Célnyelvi vonatkozások  13 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  12 

Aktuális témák 12 

Tudomány és technológia, kommunikáció 8 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  20 

Összes óraszám: 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 



 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 



 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, friends, famous people 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: clothes and 

accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

freetime activities, doing chores 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

social relations, clothes and fashion, relationships, positive-negative characteristics 

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o kedvenc rokonaim – miért? 

o Jövőképem (plakát, prezentáció) 

o érdekes családi történeteim 

o példaképem, ill.egy híres ember élete 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok az angol nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o ’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o What is it that teenagers find most irritating in middle aged people? What is it that middle 

aged people find most irritating in teenagers?) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o hobbik, érdeklődési körök 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants  



− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o veszélyeztetett állatok 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Prezentáció készítése  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

— Angol nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

 

TÉMAKÖR: Osztálytermi témák és szituációk 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 

school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in 

Hungary and in the UK  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 

extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language learning 

targets, different ways of learning  

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o kisfilm készítése: „Our School” 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban  

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o panaszkodó email angol barátomnak a sok házifeladatról  

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

 ÓRASZÁM: 8 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: destinations, 

sights, places of interests both in Hungary and around the world  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, 

exhibits, travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning a trip, sightseeing, city tour 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 

  TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o a legnépszerűbb utazási célpont hazánkban 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Vitafórum 

o egyéni vagy társasutazás? 

o üdülés vagy aktív nyaralás? tengerpart vagy városnézés? 

— Szituációs játék  

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

— Panaszlevél írása egy hotelről, szórakozóhelyről 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

 ÓRASZÁM: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant 

members of the public sector and civil service, tourists 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, national and international attractions/sights 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, 

giving directions, giving information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, sports, books, apps, computer games 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o kellenek még a mozik? 

o az olvasás szerepe a 21. században 

— Angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv ajánló brossúra készítése 

o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

— Rövid angol novella órai feldolgozása 

o szereplők jellemzése 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

 ÓRASZÁM: 13 óra 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

language learning strategies, languages, autonomous learning 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

 ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions  



− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, tourist attractions 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 

o legfőbb sportágak a két országban 

o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— Kritika írása egy kulturális programról az osztály hirdetőtáblára 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 



 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o néma videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using using 

technology for studying or for work 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 

networks 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

 ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása angol nyelven. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  



o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek bemutatása az 

osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

–  

 

1. 2. 8.: 11. évfolyam 
 

A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

 

 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

Matura Leader B1+  

H, Q. Mitchell-Marileni 

Malkogianni,(Nagy Katalin, 

Szabó Kinga)  

 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy később, legalább a középszintű, de felsősoktatási felvételi esetén a 12. évfolyam 

végére  az emelt szintű érettségi követelményeit is sikeresen teljesítse. Itt már  a következő 

évfolyamra is előre kell tekinteni. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Az e  szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 



céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 



kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

—  

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this 

…, It doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

— bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

— érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know 

the time, would you?) 

— segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? 

Sure. No problem.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous (I’ll be cooking then.)  

— függő beszéd: reporting verbs (She threatened to leave me there. She offered to take me 

home.) 

— műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 



A 11. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 9 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk, 

fenntartható fejlődés 

12 

Utazás, turizmus 8 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 8 

Célnyelvi vonatkozások  8 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 8 

Kereszttantervi témák és szituációk  8 

Aktuális témák 8 

Tudomány és technológia, kommunikáció 10 

Az emberek és a társadalom 15 

Gazdaság 10 

A munka világa 10 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  6 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli 

követelmény minták 

25 

Összes óraszám: 

 

 

 

144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 



anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

o A nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

o  ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— Önálló szövegalkotás 

o  életem 15 év múlva  

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

o  az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

o ’A házasságok az égben köttetnek’ 

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

city/town/village/countryside 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Természeti kincsek Magyarországon 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

 



TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: travel documents, 

means of transport, objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 

planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized 

and package holidays 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural 

institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city life/country 

life  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: giving 

information, presenting sights 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: entertainment, 

culture, services 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 



 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 

accents and dialects 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

o egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o miért halványulnak el a dialektusok? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 



— Vitafórum 

o Miben hasznos a globalizáció?  

o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o  

o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, research, inventions 



− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

— Egyéni project 

o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 15 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, people 

working in services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven home, public 

places, public offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chorescommunity service 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender 

roles, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, 

relationship between generations, crime and punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

advertisements 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: spending 

and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o spórolás-költekezés 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Csoportos projektmunka  

o Közkedvelt szakmákbemutatása 



 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 25 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1. 2. 9.: 12. évfolyam 

Heti óraszám: 4 óra 
 



A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy óraszáma: 120 óra/év, 4 óra/hét 

 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv: 

„Angol szóbeli 

gyakorlatok”, ofi.hu (Róth 

Nóra-Senkár Szilvia-Tóth 

Zita) 

 

12. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 



koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 



— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol nyelv tantárgy alapóraszáma: 120 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

12. évfolyam (Angol  szóbeli gyakorlatok) 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk, életmód és életstílus 12 

Az emberek és a társadalom 8 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

 

9 

Célnyelvi vonatkozások  5 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 5 

A munka világa 6 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 5 

Utazás, turizmus,  

pihenés, nyaralás 

 

8 

Aktuális témák 4 

Tudomány és technológia, kommunikáció 7 

Kereszttantervi témák és szituációk, Iskola, tanulás, 

nyelvtanulás, a tanulás forrásai  

8 

Gazdaság, pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 7 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás 5 

Az érettségi vizsga előkészítése, írásbeli és szóbeli 

követelmények és mérések 

31  

Összes óraszám: 
 

120 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 



Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Az emberek és a társadalom  Etika 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások,  

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

 

Célnyelvi vonatkozások  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák  

 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

A munka világa  Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika, technikai eszközök használata, 

népszerűsége, előnyei ,hátrányai 

Kereszttantervi témák és szituációk, 

Iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Gazdaság költségvetés és takarékoskodás Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek 



Ismeretszerzés, tudásmegosztás  Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Személyes témák és szituációk  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school 

and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

− Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás: 

o A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— Szerepjáték:  

o orvosi ellátás igénybevétele 

— Önálló szövegalkotás 

o híres személyiségek, mint példaképek 

— Vitafórum 

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, people working in 

services    



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: home, public 

offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, relationship between generations, crime and 

punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

o Vannak-e még családi példaképek? 

 

TÉMAKÖR: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

ÓRASZÁM: 9 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 

environmental protection personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

geographical places, space, the Earth 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons 

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

 



TEVÉKENYSÉGEK 

— Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o Mindennapi természetvédelem 

— Kutatómunka az interneten 

o globális felmelegedés 

o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

 

TÉMAKÖR: Célnyelvi vonatkozások 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— interaktív térképek használata  

o ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

o szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

— Vitafórum 

o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

TÉMAKÖR: Interkulturális, országismereti témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka  

o hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o Miért vált az angol világnyelvvé? 

— internetes kutatómunka  

o egy célnyelvi ország gasztronómiája  

o magyar receptek angol interpretálása 

o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

— Vitafórum 

o Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o Miben hasznos a globalizáció?  



o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

ÓRASZÁM: 6 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszélgetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public offices, 

restaurants 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

— Vitafórum 

o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

TÉMAKÖR: Utazás, turizmus 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: means of transport, 

objects used while travelling 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: currencies, new 

areas in tourism: language learning 

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Szerepjáték  

o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— Vitafórum 

o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

ÓRASZÁM: 4 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 



− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése 

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

 

TÉMAKÖR: Kereszttantervi témák és szituációk, iskola, tanulás, nyelvtanulás, a tanulás 

forrásai 

ÓRASZÁM: 8 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 



o a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— Vitafórum 

o a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

TÉMAKÖR: Gazdaság pénzügyek, költségvetés és takarékoskodás 

ÓRASZÁM: 7 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: banking, 

online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 



TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

ÓRASZÁM: 31 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés(szummatív)   

– minősítő-szelektáló (osztályozás). 

 

1.3.: Angol nyelv (emelt szint) 

Fakultációs tanterv 

Bevezető 
A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 



nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése. 

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 

tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: 

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi. 

 

A kommunikációs kompetenciák: 

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel. 

 

A digitális kompetenciák: 

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: 

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák: 

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: 

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 



jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: 

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra. 

Módszerek 
Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is. 

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 

visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-



oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. 

  

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a tizenkettedik osztályig 

  

évfolyam 11. 12. 

heti 

óraszám 

2 3 

hetek 

száma 

36 30 

éves 

óraszám 

72 90 

KER 

szint 

B1- B1-B2 

 

Tananyag-ajánlás: 
A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 



2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

A 11. évfolyamon az angol fakultáció tantárgy alapóraszáma: 72 óra/év, 2 óra/hét 

  

Javasolt tankönyv: Matura Leader B2 

1. 3. 1.: 11. évfolyam 
 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre. 

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz. 

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos. 

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 



hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti. 

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

—     álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

—     érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …) 

—     egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 

—     kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)  

—     mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

—     szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …) 

—     dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

—     javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…) 

—     egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

—     közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

—     szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 



—     inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 

seen such a beautiful landscape.) 

—     visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

-   az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

-   az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

-   az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 11. évfolyamon az angol fakultáció tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Személyes témák és szituációk 9 

Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 10 

Utazás, turizmus 10 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás 10 

Célnyelvi vonatkozások 12 

Interkulturális, országismereti témák és szituációk 11 

Kereszttantervi témák és szituációk 10 

Összes óraszám: 72 

  

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 



Közvetlen környezeti és természeti 

témák és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, 

a közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 



A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

Témakör: Személyes témák és szituációk 

Javasolt óraszám: 9 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 

family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous people, 

role models, healthcare personnel 

-   A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 

wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

-   A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the 

house/flat, furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes 

and accessories 

-   A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, 

school and family celebrations, sports, sport events, illnesses 

-   A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily 

routine, habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, 

going to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 

responsibilites 

-   A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 

welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 

illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 

characteristics, personal success and failure, future plans 

-   Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

-   A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

—     Internetes kutatás: 

o   A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

o   Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

—     Szerepjáték: 

o   orvosi ellátás igénybevétele 

—     Önálló szövegalkotás 

o   híres személyiségek, mint példaképek 

—     Vitafórum 

o   Vannak-e még családi példaképek? 

 

Témakör: Közvetlen környezeti és természeti témák és szituációk 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, 

plants, environmental protection personnel 

-   A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 

geographical places, space, the Earth 

-   A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

disasters, nature protection campaigns 

-   A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 

protection, animal protection 

-   A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural 

phenomena, maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons 

-   Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 



-   A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

—     Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 

o   Mindennapi természetvédelem 

—     Kutatómunka az interneten 

o   globális felmelegedés 

o   a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik 

 

Témakör: Utazás, turizmus 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour 

guides, public service personnel 

-   A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 

accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

-   A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: means of 

transport, objects used while travelling 

-   A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in 

Hungary and abroad, festivals 

-   A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: currencies, new 

areas in tourism: language learning 

-   A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

-   A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 

turizmus tématartományban. 

 

Javasolt tevékenységek 

—     Szerepjáték 

o   telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

—     Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

—     Vitafórum 

o   olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

 

Témakör: Közéleti témák és szituációk, szórakozás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 

public sector and civil service 

-   A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public offices, 

restaurants 

-   A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 

ways of entertainment 

-   A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

administration, services 

-   A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 

entertainment, culture, services 

-   Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: free 

time activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, films, books, computer games, sports, 

applications, media 

-   Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

-   A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a 

közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

-   A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban. 



 

Javasolt tevékenységek 

—     Internetes kutatómunka 

o   kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi 

városban 

—     Vitafórum 

o   Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

 

Témakör: Célnyelvi vonatkozások 

Javasolt óraszám: 12 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

-   A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

-   Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

 

Javasolt tevékenységek 

—     interaktív térképek használata 

o   ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

o   ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

—     csoportmunka 

o   szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

o   szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

—     prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól 

—     Vitafórum 

o   internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

 

Témakör: Interkulturális, országismereti témák 

Javasolt óraszám: 11 óra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

-   Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, 

typical landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

-   Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

-   A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

-   Célnyelvi kultúráról információk átadása 

-   Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

-   Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. 

 

Javasolt tevékenységek 

—     projektmunka 

o   hagyományok és szokások egy célnyelvi országban 

o   Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 

o   Miért vált az angol világnyelvvé? 

—     internetes kutatómunka 

o   egy célnyelvi ország gasztronómiája 

o   magyar receptek angol interpretálása 

o   Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

—     Vitafórum 

o   Fontos-e a hagyományok életben tartása 

o   Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

o   Miben hasznos a globalizáció? 

o   Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

 

Témakör: Kereszttantervi témák és szituációk 

Javasolt óraszám: 10 óra 



Fejlesztési feladatok és ismeretek 

-   Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 

érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

-   Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

 

Javasolt tevékenységek 

—            Egyéni projektmunka 

o  a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

o  poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről 

—  Vitafórum 

o   a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

 

Értékelési rendszer 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes 

az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget mérő 

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

  

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

  

Az értékelés módjai: 

–   önértékelés 

–   tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

–   szóbeli értékelés; 

–   írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

–   minősítő-szelektáló (szummatív) 

–   összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

1. 3. 2.: 12. évfolyam 

Fakultáció 

Bevezető 
 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is ki tudja 

fejezni. 

A 9-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon megkezdett 

nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet játszik a nyelvtanulás 

iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább középpontba kerül a valós 

élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a 

nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban folytatódik az eddig megszerzett 

nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv felépítésének és szerkezetének még mélyebb és 

árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész életen át 

tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák egyre 



tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az önértékelés és a 

társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 
 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek felidézését 

és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a nyelvtanulási stratégiák 

felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más tantárgyak esetében is. A tanuló 

megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák kijavításának szükségességét, 

valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló 

nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

 

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze 

ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon 

döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, 

hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és 

állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old 

meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

 

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját megfelelően 

alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű 

szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális felületeken és eszközök 

használatával. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során 

egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan 

elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen nyelvgondolkodása és 

problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is 

fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban 

végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során 

fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók 

önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, 

ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi 

kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 



jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális 

forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol, és mindezek 

felkészítik a munkavállalásra.  

 

Módszerek 
 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, 

mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven megszerzett tudással 

pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, 

internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka 

világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy a 

tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót a 

nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, 

valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak fenntartását. A diák tudatában van 

annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a körülöttünk lévő világ megismerésében és 

megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, 

az internet, valamint általában a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, 

könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási 

feladatok stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek 

kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, 

valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A nyelvoktatói 

munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához segítséget 

kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már képes arra, hogy 

digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson 

és tartalmat közvetítsen angol nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos munkaformák, a 

projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az irányító tanár és a társak 



visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is segítik a tanulót abban, hogy 

továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és 

motivált marad nyelvtudása hosszú távú fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére 

magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit 

észrevenni, javítani, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az alapja 

az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is illeszkedik 

életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy segítség tanárnak és 

tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából meghatározó lehet. E nevelési-

oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia tudatos fejlesztése egyre elvontabb 

és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja használni saját kommunikációs céljainak 

megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem 

különálló egységekként, hanem kontextusba ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót 

arra is képessé kell tenni, hogy a szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben 

betöltött funkcióját tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket 

használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. A 

használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is integráltan kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk alapján 

kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 
Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a kimeneti 

cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább a középszintű 

idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz nyelvtanulási és nyelvhasználati 

stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, személyes, tanulással kapcsolatos vagy 

szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át 

tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

 

évfolyam 11. 12. 

heti 

óraszám 

2 3 

hetek  

száma 

36 30 

éves 

óraszám 

72 90 

KER  

szint 

B1- B1-B2 

 

Tananyag-ajánlás 
 

A helyi tantervhez javasolt tananyagok az MM Publications kiadványai (kurzuskönyvek, 

készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített olvasmányok). A kiválasztás 

szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 



3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia komponenseit 

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

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

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

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

A 12. évfolyamon az angol fakultáció tantárgy alapóraszáma: 90 óra/év, 3 óra/hét 

 

Javasolt tankönyv: Matura Leader B2 

 

 

12. évfolyam 
A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a ’mentális kontextus’ (például a 

motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, vagy egy 

vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles 

körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az 

érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg 

jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, 

mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és az adott 

szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre hatékonyabban 

kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, személyes véleményét 

megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi információátadást és -cserét. 

Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a 

megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, 

mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind élőbeszédben, 

mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott köznyelvi 

társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek megértésére is, 

ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, a szövegeknek 

megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb szövegekben megleli 

a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban folyó célnyelvi műsorokat, 

filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos stratégiákat tudatosan alkalmaz.  



Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz 

nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az interkulturális 

ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és elvontabb 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a különböző és egyre 

szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 

11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes témakörök 

mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

 

Nyelvi funkciók: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

— érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We 

should keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

— egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I 

think, You’ve persuaded me.) 



— kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you 

mean, but … I agree to some extent, but…)   

— mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 

why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 

completely disagree. You must be joking.) 

— szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

— dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

— javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would 

be excellent. That’s a good idea, but…)  

— egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák: 

A zárójelben olvasható angol nyelvű kifejezések példák. 

— közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

— szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 

however…) 

— inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have 

I seen such a beautiful landscape.) 

— visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 12. évfolyamon az angol fakultáció tantárgy alapóraszáma: 90 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata javasolt óraszámokkal 
 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Aktuális témák 11 

Tudomány és technológia, kommunikáció 10 

Az emberek és a társadalom 11 

Gazdaság 9 

A munka világa 10 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás  10 

Az érettségi vizsga előkészítése 29 

Összes óraszám: 90 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 



Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák 

részletes kifejtése 
 

TÉMAKÖR: Aktuális témák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 

vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Pármunka  

o célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

o angol sajtótermékek fajtái 

o angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni 

o aktuális hírek olvasása 

o az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban 

— Osztálymunka 

o angol nyelvű híradó rendszeres nézése 

o iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése  

 

TÉMAKÖR: Tudomány és technológia, kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 

researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used 

by everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 

technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers 

of the internet, social networks, research, inventions 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 

tématartományban. 



 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatómunka 

o találmányok 

o a jövő technikái 

— Egyéni project 

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

— Vitafórum  

o az internet pozitív és negatív oldalai  

o Lesz-e az unokámnak telefonja? 

 

TÉMAKÖR: Az emberek és a társadalom 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 

acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, people working in 

services    

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: home, public 

offices 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

everyday life, fashion and clothes items  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 

events and celebrations, national and international events and holidays  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, 

using public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 

community service 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 

workaholic 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tolerance, 

friendships, relationships, appearance and personality, relationship between generations, crime and 

punishment 

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 

tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

o önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— Szerepjáték:  

o szolgáltatások igénybevétele 

—  Önálló szövegalkotás:   

o Megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— Vitafórum/eszmecsere  

o korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

 

TÉMAKÖR: Gazdaság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 

employees, white and blue collar workers 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 

bank forms, advertisements, commercials  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: banking, 

online shopping, exchanging currencies 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, 

saving, spending and wasting money 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projekt 

o a pénz kialakulása, története 

o az első bankok 

— Szerepjáték  

o banki ügyintézés  

o számlanyitás 

o reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

o valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

o a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

o hitelek, állami támogatások 

o a tőzsde története, működése 

 

TÉMAKÖR: A munka világa 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 

employers, employees, colleagues  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, 

offices  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 

different jobs 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 

meetings   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, 

life long learning, applying for a job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, 

summer jobs, working hours, part time jobs, unemployment, team work, individual tasks, 

cooperation, critical thinking, mobility, CV 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Önálló szövegalkotás  

o jelentkezés álláshirdetésre 

o angol nyelvű önéletrajz készítése 

— Szerepjáték  

o Állásinterjú 

o beszégetés egy állásbörzén 

— Olvasott szövegértés fejlesztése 

o Álláshirdetések böngészése 

o Munkaköri leírás értelmezése 

— Csoportos projektmunka  

o Egy munkahelyi projekt kidolgozása 

o Közkedvelt szakmákbemutatása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretszerzés, tudásmegosztás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 

fejlesztésre. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

o Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

o idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

 

TÉMAKÖR: Az érettségi vizsga előkészítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 29 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

− A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— Vizsgafeladatok gyakorlása 

— Vizsgaszituációk gyakorlása 

— Szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— Vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó témakörökben 

— Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— Megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez kapcsolódóan 

 

Értékelési rendszer 
A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv javaslata a továbbhaladás feltételeire az 5. osztály végén: a tanuló legyen képes az 

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

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



 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályozás). 
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1. HELYI TANTERV 
 

1.1. BIOLÓGIA 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0. évf.  9.évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP      3 2 3 3 

NYEK      3 2 3 3 

Nyolc évfolyamos   2 1  3 2 3 3 

 

 
A biológia helye a természettudományos nevelésben 

A biológia tanulása-tanítása továbbviszi a korábbi években elkezdett fogalmi fejlődés 

folyamatát, elmélyíti és rendszerezi a kulcsfogalmak köré szervezett elméleti tudást. 

Eszközöket ad a tanulók kezébe, amelyekkel a körülöttük lévő élővilágot tanulmányozhatják, 

meggyőzi őket az így szerzett tudás megbízhatóságáról. A tanulók önmagukat mint biológiai 

lényt is vizsgálják, a sejtektől a szervrendszereken át a szervezet egészéig felépítve az emberi 

testről és szellemi, lélektani működéséről alkotott képüket. A tanulók képet kapnak a biológia 

kulcsfogalmairól, alapvető elméleteiről, de lehetőségük van az érdeklődésüknek megfelelő, 

elmélyültebb vizsgálódásra is, ami utat nyit az élettudományok és a hozzájuk kapcsolódó 

életpályák felé. Ezt szolgálhatja egy-egy részterület pl. projektalapú vizsgálata az iskolai 

laboratórium eszközeivel, a tanulók lakóhelyi és természeti környezetének felfedezésével.  

Fogalmi fejlődés, elmélet-gyakorlat viszonya 

A kulcsfogalmak és elméletek fejlesztése a tapasztalati alapoktól a tudományos igényű 

értelmezésekig fokozatosan és differenciáltan történhet. Egy-egy bonyolultnak tűnő fogalom 

bevezethető az említés, ismerkedés szintjén, de a következő tanulási kör lehetőséget ad a 

tanulóknak az újabb elemek beépítésére vagy akár a fogalmi váltásra is. A műveltségi jellegű 

tudás esetében a tanulók a saját szavaikkal is hűen visszaadhatják a fogalmak jelentését, de a 

szakértői jellegű, továbbtanulást előkészítő tudás megkívánja a definíciók és tudományos 

elnevezések használatát. Az aktív tanulási módszerek alkalmazása több időt igényel, de a 

tanulók így azokat a vizsgálati és gondolkodási műveleteket is gyakorolhatják, amelyeknek az 

iskolán kívül a mindennapi életben is hasznát vehetik.  

A tanulás-tanítás fejlesztési céljai és módszerei 

A tanult ismereteket a tanulók olyan gondolkodási sémákba illeszthetik, mint pl. a törzsfejlődés, 

az egyedfejlődés, a felépítés és működés, az alkalmazkodás vagy az egyensúly. A gondolkodás 

fejlesztése magában foglalja a biológiai szerveződési szintek elemzését, a részekre bontás és 

egységben látás képességét, a változások és folyamatok azonosítását, a rendszer és környezete 

közötti kapcsolatok feltárását. A biológia jó lehetőséget ad a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztésére is, amiben egyszerre lehet jelen az elemzés, az alkalmazás és az alkotás készsége. 

A kutatási készségeket a tudományosan vizsgálható problémák felismerése, a kutatási kérdés 

megfogalmazása, a hipotézisalkotás, a kísérlettervezés és -kivitelezés, az eredmények rögzítése 

és értelmezése fejlesztheti. Ezek a készségek a mindennapi életben is alkalmazhatóak, így a 

természettudományos műveltség részét is képezik. Az értékek és attitűdök formálásának fontos 
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eszköze a kritikai gondolkodás, a több szempontú megközelítések alkalmazása. A természeti 

környezet védelme számos ponton kerül ellentétbe a rövidtávon nyereséges, de önpusztító 

gazdálkodás haszonélvezőinek igényeivel. Természet és gazdálkodás összhangja vezethet a 

fenntartható életminőséghez. Az egészségnevelés sem hatékony csupán az elméleti 

megfontolásokra építve, szükség van az egészség értékként való kezelésére és az ennek 

megfelelő életvezetés kialakítására. 

A hatékony tanulás interakciókra épül, ezért a kommunikáció és együttműködés fejlesztését is 

be kell illeszteni a tanulás-tanítás folyamatába. Ezt a rendszeres tanuló-tanuló, tanuló-tanár 

interakciók biztosíthatják. A meglévő tudás felszínre hozása és megosztása a tanórákon kívül a 

virtuális közösségekben, osztálytermi alkalmazásokban is történhet. A csoportos tanulási 

helyzetek fejleszthetik az együttműködési készségeket, erősíthetik a felelősség vállalásának 

képességét. A digitális készségek fejlesztését a biológiai vizsgálatokban alkalmazható mérő és 

adatbázis jellegű alkalmazások segíthetik, de a mobiltelefonnal történő fotózás vagy videózás 

is hasznos lehet. Ebben a tanulási környezetben a tanár szerepe is megváltozik; kiemelt célja a 

tanulók önszabályozó tanulási képességének erősítése és az ehhez szükséges megfelelő 

támogatás személyre szabott biztosítása. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 



3 

 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

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

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

7–8. évfolyam 
 

 

A környezetismeret tantárgy a gyerekek mindennapi tapasztalatára, élményeire építve vizsgálja a 

növény- és állatvilágot, az emberi szervezetet és a környezeti folyamatokat. Ebben a tanulási szakaszban 

is végeznek a tanulók megfigyeléseket, egyszerűbb méréseket és kísérleteket, de ez még inkább a 

gyermeki kíváncsiság által irányított, kevésbé tudatos tevékenység. A természettudomány tantárgy 

keretében növények és állatok, az ember szervezete és egészsége, valamint az életközösségek 

megismerése részletesebben és elmélyültebben történik. A biológia önálló és mindenki számára 

kötelező tantárgyként a 7. évfolyamon jelenik meg. A további tanévekben az iskolatípusoktól függően 

nem mindenki folytatja a tanulását, ezért fontos, hogy a tanulók a két év során teljes képet kapjanak az 

élet biológiai értelmezéséről, az élővilágról és az ember szervezetéről és egészségéről. Az elméleti 

ismeretek a természettudományok általános és a biológia sajátos kulcsfogalmai köré szerveződnek, 

céljuk a biológiai alapműveltség megszerzése. A jelenségeket bemutató, élményalapú, aktív tanulási 

módszerek alkalmazásával jobban megőrizhető a gyermeki kíváncsiság, ennek feltétele a vizsgálatokra 

alkalmas tanulási környezet és a természetben való tanulás lehetőségének biztosítása. Alkalmat kell adni 

a tanulóknak a természeti környezet megfigyelésére, a rendszerek és folyamatok feltárására, 

következtetések levonására és élmények szerzésére, kihasználva az értelmi és érzelmi nevelés egymást 

erősítő hatását. Az elméleti jellegű, illetve az egészségműveltséggel, környezeti fenntarthatósággal 

kapcsolatos témakörök a kerettantervben ajánlott tagozódásban és időkeretben vagy egymással 

összekapcsolva, pl. projektalapú módszerekkel, kutatásalapú tanulással is taníthatók. 
 

 

Órakeret: 

 

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti óraszám 2 1 

Éves óraszám 72 36 
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Biológia 7. évfolyam 

Nat témakörök Témakör neve Óraszám 

1. A biológia tudományának céljai 

és vizsgálati módszerei 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet kialakulása és 

szerveződése 

Az élet kialakulása és szerveződése 6 

3. Az élet formái, működése és 

fejlődése 

Az élővilág fejlődése 6 

Az élővilág országai 10 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggései 

Bolygónk élővilága 19 

4. Életközösségek vizsgálata Életközösségek vizsgálata 10 

6. A fenntarthatóság fogalma, 

biológiai összefüggései 

A természeti értékek védelme 8 

5. Az élővilág és az ember 

kapcsolata 

Az élővilág és az ember kapcsolata, 

fenntarthatóság 

10 

Összes óraszám: 72 
 

 

Biológia 8. évfolyam 

Nat témakörök Témakör neve Óraszám 

7. Az emberi szervezet felépítése, 

működése 

Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

5 

Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 8 

Az emberi szervezet III. – Érzékelés, 

szabályozás 

6 

Szaporodás, öröklődés, életmód 10 

8. Életmód és egészség Egészségmegőrzés, elsősegély 7 

Összes óraszám: 36 
 

1.1.1.  7. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A biológia tudományának céljai és vizsgálati módszerei 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológia tudományának kutatási céljait, elismeri a tudósok munkáját és 

felelősségét, képet alkot a biológia fejlődéséről, érti a jelenkori kutatások jelentőségét; 
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 érti és példákkal igazolja, hogy a tudományos elképzelések az adott kor tudásán és 

világképén nyugszanak, fejlődésük és cseréjük a megismerési folyamat természetes 

jellemzője; 

 a biológiai jelenségekkel kapcsolatban kérdéseket, előfeltevéseket fogalmaz meg, tudja, 

hogy ezek akkor vizsgálhatók tudományosan, ha lehetőség van a bizonyításra vagy 

cáfolatra; 

 tisztában van a mérhetőség jelentőségével, törekszik az elérhető legnagyobb pontosságra, 

de tisztában van ennek korlátaival is;  

 megkülönbözteti a bulvár, a népszerűsítő és a tudományos típusú közléseket, 

médiatermékeket, törekszik a megtévesztés, az áltudományosság leleplezésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A Föld élővilágának teljességét magában foglaló bioszféra fogalmának értelmezése, 

megismerésének és védelmének a biológia kutatási céljaként való azonosítása  

 A biológia kutatási céljainak megismerése, néhány jelentős felismerés és felfedezés 

történeti bemutatása, értékelése 

 A biológiai ismeretek gyarapodásának a technológiai és gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének felismerése, az emberi életmódra gyakorolt hatásának értékelése 

 A természettudományos vizsgálatok feltételeinek és alapvető módszereinek elvi ismerete, 

gyakorlati alkalmazásuk megalapozása 

 A tényekre alapozottsággal kapcsolatos igény megszilárdítása, az áltudományos, 

manipulatív közlések és a tudományos források közötti különbségtétel  

FOGALMAK 

bioszféra, élettudományok, tudományos probléma, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, 

rendszer, környezet, szerveződési szint, tudományos közlemény, áltudomány 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadások, poszterek készítése az élettudományok és az orvoslás történetének egy-egy 

nevezetes személyiségéről, az ókortól napjainkig (Pl. Arisztotelész, Galenus, Linné, 

Darwin, Watson és Crick) 

 Rövid beszámolók készítése az utóbbi évtizedekben orvosi Nobel-díjjal elismert, biológiai 

kutatásokkal megalapozott felfedezésekről (témák, kutatók, alkalmazások), beszélgetés a 

jelentőségükről 

 A modern biológiai kutatások és a biotechnológia területeit és alkalmazási lehetőségeit 

bemutató kiselőadások, poszterek készítése, ezekkel kapcsolatos vélemények gyűjtése, 

megfogalmazása és megvitatása 

 A tudományos és a hétköznapi megfigyelés különbségeinek bemutatása konkrét példákon 

keresztül 

 Áltudományos hírek gyűjtése a médiából és azok tudományos tényekre alapozott cáfolata 

 Kisfilmek megtekintése a biológia tudomány részterületeiről, a modern biológiáról 
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TÉMAKÖR: Az élet kialakulása és szerveződése 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tényekre alapozott érveket fogalmaz meg a baktériumok jelentőségével kapcsolatban, 

értékeli egészségügyi, környezeti és biotechnológiai jelentőségüket;  

 vázlatrajz, fotó vagy mikroszkópos megfigyelés alapján felismeri és megnevezi a 

sejtmagvas sejttípus legfontosabb alkotórészeit, megfogalmazza a sejtekben zajló 

életfolyamatok lényegi jellemzőit; 

 képek, videók és mikroszkópos megfigyelések alapján összehasonlítja a növényi és az állati 

sejtek felépítését és működését, példák alapján értelmezi az egysejtű életmód 

jellegzetességeit; 

 érti a többsejtűek szerveződési típusainak különbségét, szerepét a fajok elterjedésében és a 

köztük kialakult munkamegosztásban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mikroszkópok működési elvének megismerése, a használat készségének fejlesztése  

 A mikroorganizmusok és a földi élet kialakulása közötti kapcsolat felismerése, a földi 

anyagforgalmi ciklusokban játszott szerepük értelmezése 

 A biológiai energiaforrás szerepének megértése, típusainak megkülönböztetése  

 A növényi és az állati sejttípusok összehasonlítása, anyagcseretípusok megkülönböztetése 

az energia- és a szénforrás alapján 

FOGALMAK 

fénymikroszkóp, sejt, sejtalkotó, baktérium, biológiai információ, gén, anyagcsere, szénforrás, 

energiaforrás, fotoszintézis, légzés, egysejtű, telep, szövet 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Fénymikroszkóp beállítása, egysejtűek megfigyelése természetes vízmintában vagy 

tenyészetben, növényi szövetpreparátumok készítése, állati szövetmetszetek vizsgálata, a 

látottak rögzítése rajzban, mobiltelefonnal és rövid szöveges leírással 

 Fénymikroszkópos sejtalkotók ábrázolása állati és/vagy növényi sejt rajzán 

 A sejtek felépítését és működését bemutató animációk, videók keresése, a látottak 

megbeszélése, összefoglalása 

 A sejt felépítését és működését értelmező, a tanulók meglévő tudására épülő analógiák 

keresése és megbeszélése (pl. vár, város, gyár), rajzos vázlat készítése 

 A baktériumok sokféle biológiai szerepének bemutatása konkrét példákon keresztül 

 Papucsállatka-tenyészet készítése és vizsgálata 

 Növényi és állati sejtmodell készítése néhány alapvető különbség hangsúlyozásával 
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TÉMAKÖR: Az élővilág fejlődése 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 digitális eszközökkel képeket, videókat, adatokat rögzít, keres és értelmez, kritikus és etikus 

módon használ fel, alkotásokat készít; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai problémák vizsgálatában figyelembe veszi az evolúciós fejlődés szempontjait, a 

földtörténeti időskálán el tudja helyezni ennek mérföldköveit, érti, hogy a mai emberi faj is 

az evolúció során alakult ki; 

 értelmezi a rátermettség és a természetes szelekció fogalmát, tudja, hogy azt a véletlenszerű 

események és az önszerveződés is befolyásolhatják; 

 elfogadja, hogy minden ember egy fajhoz tartozik és a nagyrasszok értékükben nem 

különböznek, a biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az evolúciós idődimenziók felmérése, élőlények sokféleségét kialakító mechanizmusok 

megértése, a természetes szelekció, valamint a semleges folyamatok jelentőségének 

felismerése 

 Az élővilág sokféleségének értékelése  

 Az élővilág fejlődését befolyásoló tényezők elemzése, az alkalmazkodással összefüggő 

változások azonosítása néhány példán keresztül 

 Az állatvilág fejlődése és az emberi evolúció közötti kapcsolat felismerése, a kutatás és 

bizonyítás módszereinek áttekintése 

 Az emberi evolúció főbb lépéseinek (agytérfogat, testtartás, tűz- és eszközhasználat, 

viselkedés, kommunikáció) azonosítása 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 

FOGALMAK 

evolúció, természetes kiválasztódás, alkalmazkodás, rátermettség, fajok sokfélesége, emberi 

evolúció, ősemberek, nagyrasszok, Homo sapiens 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az élővilág fejlődését bemutató időszalag készítése, a fontosabb mérföldkövek 

megjelenítése 

 A környezet és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti összefüggést bemutató példák 

elemzése, az alkalmazkodás tényezőinek és konkrét módjainak megfogalmazása 
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 A nagyrasszok képviselőinek testfelépítése és a környezethez való alkalmazkodás közötti 

összefüggések bemutatása 

 Emberelődök testfelépítését (csontváz, testalkat, végtagok, koponya) bemutató rajzok, 

rekonstrukciók összehasonlítása, a különbségek azonosítása, a fejlődési folyamat néhány 

jellemzőjének megfogalmazása 

 Az emberré válás folyamatát bemutató videó elemzése 

TÉMAKÖR: Az élővilág országai 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alaktani jellemzők összehasonlítása alapján felismer néhány fontosabb növény- és 

állatcsoportot, ezekbe besorolást végez; 

 konkrét példák vizsgálata alapján összehasonlítja a gombák, a növények és az állatok 

testfelépítését, életműködéseit és életmódját, ennek alapján érvel az önálló rendszertani 

csoportba sorolásuk mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élőlények sokféleségében való eligazodás szükségességének és módszereinek 

azonosítása, a hierarchia és a leszármazási rokonság elvének felismerése 

 A gombák, a növények és az állatok külön országba sorolása melletti érvek 

megfogalmazása, fontosabb rendszertani csoportjaik alaktani és szervezettani jellemzése, 

néhány példafaj bemutatása 

 Kirándulások, természetben végzett megfigyelések során élőlénycsoportok, fajok 

azonosítása határozókönyvek és mobilapplikációk segítségével 

FOGALMAK 

fejlődéstörténeti rendszer, rendszertani kategóriák, faj, kettős nevezéktan, virágtalan növények, 

virágos növények, férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, és a gerincesek osztályai 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Növény- és állatismeret segédkönyv (vagy hasonló kézikönyvek), mobiltelefon-applikációk  

és weboldalak keresése, használati módjuk tanulmányozása 

 Növény és/vagy állatfajok rendszertani besorolását ábrázoló diagramok rajzolása (pl. 

halmazábra, fogalomtérkép, táblázat) 

 Az élővilág országait bemutató törzsfa rajzolása, rövid jellemzések készítése az egyes 

országokról 

 Kiselőadás Darwin és Linné munkásságáról  
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 A természetes és mesterséges rendszerezés összehasonlítása különböző feladatokkal, 

élőlények elnevezése játékos feladatokkal 

 Mikroorganizmusok (planktonikus élőlények) és telepes élőlények mikroszkópos 

vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Fajok felismerése terepgyakorlaton, fajlista készítése a közvetlen környezetben 

 Kiselőadás a gombaszedéssel és -fogyasztással kapcsolatos tudnivalókról 

 Virágtalan, valamint egy- és kétszikű növények vizsgálata, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak vizsgálata, tapasztalatok rajzos rögzítése 

 Kiselőadás összeállítása az állatvilág „legjeiről” 

TÉMAKÖR: Bolygónk élővilága 

ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való 

alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alapfokon ismeri a földrészek, óceánok legjellegzetesebb növény- és állatfajait; 

 a földrészek természetes növényzetét ábrázoló tematikus térképek, fényképek, ábrák 

segítségével azonosítja bolygónk biomjait; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek éghajlati övezetei, 

kialakult talajtípusai és az ott élő növényvilág közötti kapcsolatokat; 

 néhány jellegzetes faj példáján keresztül felismeri a kontinensek jellegzetes növényei és az 

ott élő állatvilág közötti kapcsolatot;  

 néhány tengeri növény- és állatfaj megismerése során felismeri, hogy bolygónk legnagyobb 

életközössége a világtengerekben él. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bolygónk nagy életközösségeinek azonosítása tematikus térképen, a kontinensek néhány 

jellegzetes növény- és állatfajának megismerése 

 Az élőlények testfelépítése, életmódja, életciklusa és a biom ökológiai feltételei közti 

kapcsolat elemzése 

 Az európai magashegységekben kialakuló függőleges zonalitás okainak megértése, néhány 

jellegzetes életközösség, faj azonosítása 

 Óceánok, tengerek és édesvízi életközösségek néhány jellegzetes élőlényének megismerése 

 Táplálkozási láncok és hálózatok összeállítása a biomok élőlényeiből 

 A fajok elterjedését, annak változását befolyásoló tényezők konkrét példák alapján történő 

elemzése 

 Rendszerelemzési képesség megalapozása, a felépítés és működés, valamint a rendszer és 

környezet kapcsolatok biológiai vizsgálatokkal összefüggő jelentőségének megértése 
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FOGALMAK 

tápláléklánc, táplálékhálózat, elterjedési terület, éghajlati övezet, biomok, vízi életközösségek, 

függőleges zonalitás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A kontinensek élővilágát bemutató természetfilmek feladatlapos elemzése, a látottak 

megbeszélése 

 A kontinensek, éghajlati övek jellemző életközösségeit bemutató tematikus térképek 

rajzolása, poszterek készítése 

 Adatok gyűjtése a környezeti tényezők és az élőlények testfelépítése, életmódja közötti 

összefüggésről, ezek alapján néhány jellegzetes példa bemutatása 

 Tűrőképességi görbék elemzése, az elterjedés és a környezeti igények közötti kapcsolat 

vizsgálata 

 Táplálkozási piramis/hálózat rajzolása a biomokra jellemző élőlényekről kapott vagy 

gyűjtött információk alapján  

 Növényföldrajzi és állattani elterjedési térképek értelmezése, összehasonlítása, a változások 

okainak és lehetséges következményeinek megbeszélése 

 A bioszférát, a biomokat kutató természettudósok (pl. Balogh János, Jacques-Yves 

Cousteau, Yann Arthus-Bertrand, Sir David Attenborough) filmrészleteinek megtekintése, 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Életközösségek vizsgálata 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 leírások, fotók, ábrák, filmek alapján értelmezi és bemutatja az élőlények környezethez való 

alkalmazkodásának jellegzetes módjait és példáit; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 másokkal együttműködve vizsgál környezetében található életközösségeket, az elkészített 

rajzok, fotók, videók és adatok alapján elemzi az élettelen környezeti tényezők és az 

élőlények közötti kapcsolatokat; 

 életközösségek vizsgálata, valamint ábrák, animációk alapján magyarázza az 

életközösségekben zajló anyagforgalom folyamatát, felismeri az élőlények közötti 

táplálkozási kapcsolatokat, táplálkozási piramist szerkeszt; 

 leírások, filmek és saját megfigyelései alapján elemzi az állatok viselkedésének alaptípusait, 

ezek lényegi jellemzőit konkrét példák alapján bemutatja; 

 esetleírások, filmek és saját megfigyelései alapján felismeri az adott életközösségek 

biológiai értékeit, értékeli a lakókörnyezetében található életközösségek környezeti 

állapotot és életminőséget javító hatását. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élettelen környezeti tényezők és az élőlények közötti kölcsönhatások azonosítása, 

környezeti igény és tűrőképesség vizsgálata 

 A levegő, a víz és a talaj minőségi jellemzőinek vizsgálata, főbb típusainak 

megkülönböztetése, természetes összetevők és szennyezők azonosítása, mérési adatok 

értelmezése 

 Az élőhely fogalmának ismerete, jellemzőinek és típusainak vizsgálatokban történő 

azonosítása, az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás módjainak és példáinak elemzése 

 Az életközösségek rendszerként való értelmezése, a kölcsönhatások és hálózatok 

vizsgálatokban történő felismerése, ciklikus és előrehaladó változási folyamatok 

azonosítása 

 Az indikátorszervezetek jelentőségének megértése, felismerésük és alkalmazásuk a konkrét 

vizsgálatokban 

FOGALMAK 

életközösség, élőhely, környezeti igény, tűrőképesség, indikátorszervezet, populációs 

kölcsönhatás, évszakos és napi változási ciklus, társulások fejlődése, szukcesszió 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű levegőminőség- (pl. ülepedő por), vízminőség- (pl. gyorstesztek, algák és 

egysejtűek megfigyelése) és talajvizsgálatok (pl. szemcseméret, víztartalom, pH) elvégzése, 

mintavétel és elemzés 

 Az intézmény közelében lévő természetes vagy természetközeli életközösség rendszeres 

megfigyelése, adatok gyűjtése, elemzése. Természetes életközösségek vizsgálata 

kirándulás, erdei iskola keretében, természettudományos, természetvédelmi és művészeti 

tevékenységek (fotózás, rajzolás, tárgykészítés) ötvözése 

 Kiállítás, bemutatónap szervezése, a terepen végzett vizsgálatok és az alkotómunka 

eredményeinek megosztása az intézményen belül és (lehetőség szerint) a helyi közösségben  

 Kiselőadás készítése idegenhonos inváziós növény- és állatfajokról 

 Zuzmók elterjedésének vizsgálata az iskola környezetében, autóforgalommal terhelt és 

kevésbé forgalmas területen 

TÉMAKÖR: A természeti értékek védelme 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és elfogadja, hogy az élő természet rendelkezik olyan értékekkel, amelyeket törvényi 

eszközökkel is védeni kell, ismeri ennek formáit, felhívja a figyelmet az általa észlelt 

természetkárosításra; 

 az életformák sokféleségét megőrzendő értékként kezeli, felismeri a benne rejlő esztétikai 

szépséget, érvel a biológiai sokféleség veszélyeztetése ellen; 

 tájékozódik a környezetében található védett fajokról, életközösségekről, ezek eszmei 

értékéről és biológiai jelentőségéről, ismeri a hazai nemzeti parkok számát, területi 

elhelyezkedését, bemutatja védendő életközösségeik alapvető jellemzőit; 

 egységben látja az életközösségek múltbeli, jelenkori és várható jövőbeli állapotát, azok 

jövőbeli állapotára valószínűségi előrejelzést fogalmaz meg, felismeri és vállalja a jövőjük 

iránti egyéni és közösségi felelősséget. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A természetvédelem szükségessége melletti érvelés, az alkalmazható egyedi és 

rendszerszintű módszerek és szabályozási elvek ismerete 

 A gazdálkodás, a települések és az infrastruktúra fejlődése által előidézett, a természeti 

környezetre gyakorolt hatások azonosítása, konkrét példák adatokra alapozott, több 

szempontú értékelése 

 Az ökológiai elvek érvényesítési lehetőségeinek felismerése a gazdálkodás, az építészet, a 

tájmegőrzés vagy a turizmus esetében 

 Nemzeti parkjaink elnevezésének, területi elhelyezkedésének és sajátos biológiai értékeinek 

ismerete 

 A lakóhely közelében lévő védett területről önálló információ- és adatgyűjtés, a 

természetvédelemben való önkéntes szerepvállalásra való indíttatás erősítése 

 A védett faj, az eszmei érték fogalmának értelmezése konkrét példák alapján 

FOGALMAK 

tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, nemzeti park, védett faj, eszmei érték, 

ökoturizmus, ökogazdálkodás, urbanizáció, környezettudatosság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A környezet- és természetvédelem jeles napjaihoz (pl. Föld napja, víz napja, madarak és fák 

napja, környezetvédelmi világnap stb.) kapcsolódó iskolai programok szervezése, 

bekapcsolódás a helyi rendezvényekbe 

 Szerepjáték, storyline (kerettörténet) feladat, strukturált vita valamely 

természetvédelemmel összefüggő probléma (pl. veszélyeztetett élőhelyek, fajok védelme) 

több szempontú elemzésére, a megoldási lehetőségek keresése 

 Az iskola vagy a lakóhely közelében vállalható környezetvédelmi önkétes tevékenység 

megismerése 

 A lakóhely természetvédelmi értékeinek és környezeti problémáinak bemutatása 

projektmunka keretében 

 A hazai nemzeti parkok életközösségeit, jellegzetes élőlényeit bemutató kiselőadások, 

virtuális séták összeállítása 
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 Kirándulás valamely hazai nemzeti parkba, részvétel vezetett túrán, megfigyelés, fotózás, 

rajzolás, az eredményekből kiállítás rendezése 

TÉMAKÖR: Az élővilág és az ember kapcsolata, fenntarthatóság 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz; 

 önállóan vagy másokkal együttműködve kivitelez tanulási projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kritikusan és önkritikusan értékeli az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt 

hatását, életvitelében tudatosan követi a természet- és környezetvédelem szempontjait; 

 ismeri a növények gondozásának biológiai alapjait, több szempontot is figyelembe véve 

értékeli a növények, a növénytermesztés élelmezési, ipari és környezeti jelentőségét; 

 kritikusan vizsgálja a haszonállatok tartási módjai és a fajra jellemző igények közötti 

ellentmondásokat, ismeri és érti a nagyüzemi technológiák és a humánus állattartási módok 

közötti különbségeket; 

 példák alapján elemzi a globális környezeti problémák gazdasági és társadalmi 

összefüggéseit, a megelőzés, a kárcsökkentés és az alkalmazkodás stratégiáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biológiai sokféleség beszűkülését előidéző okok és a lehetséges veszélyek felismerése, 

az ellenük megtehető intézkedések példáinak elemzése 

 Az emberi populáció növekedésével, a települések és a gazdálkodás átalakulásával járó 

hatások konkrét példák alapján való elemzése, az élővilág változásával való 

összefüggésének vizsgálata  

 A fogyasztói létforma és a Föld véges erőforrásai közötti ellentmondás felismerése, a 

fenntarthatóság problémájának több szempontú elemzése 

 Az ökológiai gazdálkodás, a génmegőrzés biológiai alapjainak megteremtését és 

megőrzését szolgáló eljárások elvi ismerete, példákon alapuló bemutatása 

 Az éghajlatváltozási modellek által a bioszféra jövőjére adott előrejelzések értékelése, a 

megelőzés, hatáscsökkentés és alkalmazkodás módjainak áttekintése 

FOGALMAK 

biológiai sokféleség, fajgazdagság, fajtanemesítés, génmegőrzés, globális probléma, 

éghajlatváltozás, monokultúra, biogazdálkodás, tájgazdálkodás, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés, rajzos vázlat szerkesztése az intézménynek helyet adó település, az 

iskola környezetének jellegzetes gazdálkodási és településformáló tevékenységeiről  
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 A helyi szinttől a régión, a kontinensen át a globális szintig átívelő, a természetvédelemmel 

összefüggő esetek, példák keresése, az összefüggések feltárása 

1.1.2   8. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet I. – Testkép, testalkat, mozgásképesség 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki; 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, figyelembe véve az egyéni adottságokat, a 

nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az emberi test megfigyelése alapján azonosítja a főbb testtájakat és testrészeket, elemzi ezek 

arányait és szimmetriaviszonyait; 

 felismeri az emberi bőr, a csontváz és a vázizomzat főbb elemeit, ezek kapcsolódási 

módjait, értelmezi a mozgási szervrendszer felépítése és az ember mozgásképessége közötti 

összefüggéseket; 

 alapvető mozgástípusok és egyes sportok esetében elemzi a mozgásszervrendszer 

működésének jellemzőit, igyekszik ezeket fizikai fogalmakkal és elvekkel magyarázni; 

 tudja, hogy a testünk alapfelépítése az evolúciós fejlődés eredménye, de az öröklött 

adottságaink az egyedfejlődés során formálódnak egyénivé, ebben nagy szerepet játszik az 

életmódunk is; 

 felismeri a gyakorolt sportok testi és lelki fejlesztő hatását és a velük járó terheléseket, 

baleseti veszélyeket, tanácsokat fogalmaz meg ezek elkerülésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Tájékozódás az emberi testen, a testtájak és szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok 

használatával történő bemutatása maketten vagy ábrán és a saját testen 

 Az emberi kültakaró szövettani rétegeinek azonosítása ábrákon, az egyes rétegek, szervek 

funkciójának ismertetése 

 A gerincoszlop tájékainak és részeinek megnevezése, a végtagok és függesztőöveik, a 

mellkas csontjainak megmutatása csontvázon vagy képeken és saját testen 

 A mozgásszervrendszerre jellemző főbb kötő-, támasztó- és izomszövet csoportok 

vizsgálata, a szerkezet és működés kapcsolatának értelmezése 
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 A végtagok hajlító- és feszítőizmai elhelyezkedésének megmutatása, az arc izmainak 

összefüggésbe hozása a mimika és az artikuláció képességével 

 Sportok mozgásformáiról saját fotók és videók készítése, ezek elemzése a tanult anatómiai 

és biomechanikai elvek alapján 

FOGALMAK 

kültakaró, bőr(szövet), csont(szövet), koponyacsontok, gerincoszlop, csigolyák, bordák, a 

végtagok alapfelépítése, függesztőövek, izom(szövet), hajlító- és feszítőizmok, mimikai izmok 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi test (férfi és női) anatómiáját bemutató videók, animációk, mobiltelefonos 

applikációk keresése, használata a testkép fejlesztésében 

 Mikroszkópi metszetek (és/vagy mikrofotók) vizsgálata, rajzos vázlat készítése (pl. bőr, 

csont, izomszövet) 

 A bőr rétegeinek megfigyelése állati szöveteken (pl. sertésszalonna), a bőr-, köröm- és 

hajápolással kapcsolatos kiselőadások tartása 

 A mozgás szervrendszer egyes részeinek felépítését és működését bemutató mozgatható 

makettek készítése (pl. kéz, kar) 

 Csontok szöveti felépítésének és összetételének vizsgálata: mészkőtartalom savval történő, 

a fehérjetartalom égetéssel történő igazolása, a tapasztalatok rajzos rögzítése 

 A gerincoszlop és a talpboltozat hajlatai jelentőségének vizsgálata, a tapasztalatok rajzos 

rögzítése 

 Egyszerű biometriai mérések elvégzése saját testen és/vagy társakon, arányok, 

szimmetriaviszonyok, méreteloszlás (min., max., átlag) számítása, ábrázolása (bilaterális 

szimmetria, aranymetszés aránya) 

 Vita a testképzavarok kialakulásának okairól, a kortársak, a média és a család szerepének 

elemzése Egyszerűbb biomechanikai elemzések elvégzése (pl. emelő elv szemléltetése, 

erők összegződése, gyorsulás stb.) 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet II. – Anyagforgalom 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 útmutató alapján, másokkal együttműködve kísérleteket hajt végre, azonosítja és beállítja a 

kísérleti változókat, a kapott adatok alapján következtetéseket fogalmaz meg; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember anyagforgalmi szervrendszereinek fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 
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 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja a táplálkozási, 

keringési, légzési, kiválasztási szervrendszerek alapvető biológiai funkcióit, az 

életfolyamatok lépéseit; 

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A belső szervek elhelyezkedésének anatómiai irányok használatával történő bemutatása 

maketten vagy ábrán és a saját testen 

 A táplálkozási szervrendszer főbb részeinek, a tápcsatornaszakaszok funkcióinak, a 

szakaszok szövettani és szervi felépítésének és működésének értelmezése, az emésztés és 

felszívódás folyamatának megértése 

 A tápanyagok élettani szerepének megértése, az energiatartalom és összetétel adatainak 

értelmezése 

 A légzőszervrendszer szövettani és szervi felépítésének, a légcsere- és a 

gázcserefolyamatok helyének és funkcióinak azonosítása, biológiai hátterének megértése 

 A szervezet folyadéktereinek és a keringési szervrendszer szerveinek azonosítása, biológiai 

funkciójának a felépítés és működés alapján való megértése 

 A vérkép, a vér összetételének jellemzése, a főbb alakos elemek és vérplazma funkcióinak 

azonosítása, a véralvadási folyamat kiváltó okainak és jelentőségének felismerése 

 A kiválasztó szervrendszer főbb feladatainak, szerveinek azonosítása, működési elvének 

megértése 

FOGALMAK 

tápcsatorna, tápanyag, emésztőnedv, felszívódás, máj, hasnyálmirigy, felső és alsó légutak, 

tüdő, légcsere és gázcsere, szív, szívciklus, értípusok, véralvadás, vérkép, vese, só- és 

vízháztartás, kiválasztás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi test belső szerveit bemutató makettek, torzók tanulmányozása 

 Szövettani ábrák, fotók elemzése, humán szövettani metszetek mikroszkópos vizsgálata 

 A táplálkozási szervrendszer működését bemutató folyamatvázlat rajzolása, az emésztés és 

felszívódás legfontosabb részfolyamatainak ábrázolása 

 Élelmiszerek összetételi adatainak (címkéinek) gyűjtése, az adattípusok (tápanyagfajták, 

energiatartalom) értelmezése 

 Étrendtervezéssel összefüggő társas feladatok tervezése, elvégzése (pl. rajzolt, fotózott 

alapanyagokból tányérok, menük összeállítása) 

 A nyál és az epe emésztő szerepének vizsgálata, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

 Információk keresése a dohányzás káros hatásairól, a lehetséges egészségügyi kockázatok 

bemutatása, érvelés a saját és mások egészségmegőrzése mellett 

 Donders-féle tüdőmodell és dohányzógép PET palackból való elkészítése 

 A szívciklust és az érrendszer működését bemutató animációk keresése, értelmezése 

 Sertésszív boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 
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 A keringési és a légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és 

egyszerűbb mérések, kísérletek elvégzése (pl. pulzusmérés, légzésszám, vitálkapacitás, 

kilélegzett levegő CO2-tartalma) 

 Sertésvese boncolása, a tapasztalatok rajzban történő rögzítése 

 Dializáló készülék működési elvének megismerése, a művesekezelés lényegének közös 

értelmezése videó segítségével 

TÉMAKÖR: Az emberi szervezet III. – Érzékelés, szabályozás 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 alapfokon alkalmazza a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, azonosítani tudja egy 

biológiai rendszer részeit, kapcsolatait és funkcióit, érti a csoportképzés jelentőségét, a 

tanult csoportokba besorolást végez; 

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 a vizsgált biológiai jelenségekkel kapcsolatos megfigyeléseit, következtetéseit és érveit 

érthetően és pontosan fogalmazza meg, ezeket szükség esetén rajzokkal, fotókkal, 

videókkal egészíti ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, makettek alapján felismeri az ember ideg- és hormonrendszerének fontosabb 

szerveit, a megismert külső és belső testkép alapján felidézi azok elhelyezkedését; 

 szövegek, ábrák, folyamatvázlatok, videók és szimulációk alapján azonosítja az ideg- és 

hormonrendszer alapvető biológiai funkcióit, értelmezi a szabályozás elvét; 

 felismeri, hogy az immunrendszer is információkat dolgoz fel, azonosítja a rendszer főbb 

szerveit, sejtes elemeit és kémiai összetevőit;  

 ismeri és megfelelő szempontok szerint értékeli az emberi szervezet állapotát, folyamatait 

jellemző fontosabb adatokat, azokat összefüggésbe hozza a testi és lelki állapotával, 

egészségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az idegrendszer feladatának, működési módjának megértése, a központi és környéki 

idegrendszer, a gerincvelő és az agyvelő felépítésének vázlatos ismerete, az akaratlagos és 

a vegetatív szabályozási módok megkülönböztetése  

 Az érzékelési képességek (látás, hallás, kémiai és mechanikai érzékelés) és az ezeknek 

megfelelő érzékszervek felépítésének és működésének megértése 

 A hormonrendszer feladatának, működési módjának megértése, a főbb hormontermelő 

szervek azonosítása, a termelt hormonok hatásainak bemutatása, az idegi és a hormonális 

szabályozás kapcsolatának megértése 

 Az immunrendszer és a keringési szervrendszer közötti kapcsolat felismerése, a 

védekezésben szerepet játszó fontosabb sejttípusok és kémiai anyagok azonosítása, a 

veleszületett és szerzett immunitás megkülönböztetése 
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 A védőoltások működési módjának megértése, az egyéni és a közösségi egészség 

megőrzésében játszott szerepük értékelése 

FOGALMAK 

központi és környéki idegrendszer, gerincvelő, érző- és mozgatópálya, reflex, belső 

elválasztású mirigy, hormon és receptor, agyalapi mirigy, pajzsmirigy, mellékvese, nemi 

mirigyek és hormonjaik, immunrendszer, veleszületett és szerzett immunitás, védőoltás 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az agy és a gerincvelő szöveti felépítését, elhelyezkedését, felépítését bemutató ábrák, 

fotók, makettek, animációk, mobiltelefonos applikációk elemzése, a főbb részek 

azonosítása 

 Gerincvelői reflexet bemutató animációk keresése, a részek azonosítása, a működés 

megbeszélése 

 A szem és a fül felépítését és működését (látás, hallás, helyzet- és mozgásérzékelés) 

bemutató animációk keresése, megbeszélése 

 A látáshibák típusait bemutató ábrák, animációk összehasonlítása, a javítási lehetőségek (pl. 

szemüvegek) megbeszélése 

 Halláskárosodást okozó hatásokat, veszélyeket bemutató információk keresése, érvelés a 

halláskárosodás megelőzése mellett 

 A szem működésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: pupilla – szemlencse működése, 

térlátás – színtévesztés vizsgálata 

 A hallással kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: hallásküszöb, frekvenciatartomány, 

térbeliség  

 Kémiai ingerek érzékelésével kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: a négy alapíz érzékelése, 

szaglásvizsgálat 

 Bőrérzékeléssel kapcsolatos egyszerű vizsgálatok: testrészek tapintópont sűrűség 

vizsgálata, hideg- és melegpontok vizsgálata 

 Összefoglaló táblázat szerkesztése a belső elválasztású mirigyekről, fontosabb 

hormonjaikról és azok hatásairól, a működési zavarok tüneteiről 

 Az immunrendszer működését bemutató rajzfilm megnézése, válaszolás feladatlapos 

kérdésekre 

 Információk keresése a Magyarországon kötelező védőoltásokról, az egyéni és a közösségi 

védettség fogalmának, kapcsolatának megbeszélése  

TÉMAKÖR: Szaporodás, öröklődés, életmód 

ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 biológiai rendszerekkel, jelenségekkel kapcsolatos képi információkat szóban vagy írásban 

értelmez, alkalmazza a vizualizálás, az ábrákban való összefoglalás módszerét; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 

tanácsokat elfogadni; 
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 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 azonosítja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, bemutatja az emberi nemek testi 

különbözőségének kialakulását, tisztában van a felelős szexuális magatartás ismérveivel, 

értékeli a szexualitás egyéni életviteli és párkapcsolati jelentőségét; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A női és a férfi nemi szervrendszer külső és belső felépítésének elemzése képek, ábrák 

alapján, a női és férfi másodlagos nemi jellegek kialakulásának bemutatása 

 A másodlagos nemi jellegek kialakulását bemutató ábrák, animációk tanulmányozása, a 

fejlődési folyamat időbeli jellegzetességeinek és egyéni eltéréseinek megbeszélése 

 Az ivarsejtek képződési helyének azonosítása, a tulajdonságok átörökítésében és a 

változékonyság biztosításában játszott szerepük magyarázása 

 A megtermékenyítés feltételeinek ismerete, a fogamzásgátló módszerek működésének 

megértése 

 A fogamzástól a születésig tartó magzati fejlődés főbb jellemzőinek és feltételeinek 

ismerete, a szülés fő szakaszainak és körülményeinek megbeszélése  

 A gének szerepének felismerése, az utódnemzedékek kialakulására vezető genetikai 

folyamatok egyszerű öröklésmenetek példáján történő elemzése 

 A testi és a nemi kromoszómák megkülönböztetése, a nem meghatározásában játszott 

szerepük ismerete, a nemhez kapcsolt öröklődés néhány példájának áttekintése 

 Annak felismerése, hogy az ember öröklött hajlamainak kifejeződését a környezet is 

befolyásolja, ezért a tudatosabb életmóddal magunk is tehetünk egészségünkért 

 A felelős szexuális magatartás jellemzőinek ismerete, a szexualitás egyéni életviteli és 

párkapcsolati jelentőségének értékelése. 

FOGALMAK 

női és férfi ivarszervek, nemi jellegek, hímivarsejt és petesejt, gén, kromoszóma, minőségi és 

mennyiségi tulajdonság, öröklésmenet, megtermékenyítés, embrió, magzati fejlődés, szülés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Az emberi nemek anatómiai különbségeit (elsődleges és másodlagos nemi jellegek) 

bemutató képek, animációk, mobiltelefonos applikációk tanulmányozása, a különbségek 

megfogalmazása 

 A nemi érés folyamatáról, egyéni eltéréseiről szóló információk keresése, vélemények 

megvitatása 

 A megtermékenyítést és a magzati fejlődést bemutató fotósorozatok, animációk és videók 

tanulmányozása, ezek alapján folyamatvázlat készítése, rajzolása 

 Ábrák elemzése a szülés folyamatáról 

 Családi öröklésmeneteket bemutató ábrák, képek, családfák elemzése, a hasonlóságok és 

különbségek megfogalmazása egy-egy példán 
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 Genetikai betegségeket bemutató esettanulmányok megbeszélése, az esetek közötti 

hasonlóságok és különbségek megfogalmazása 

TÉMAKÖR: Egészségmegőrzés, elsősegély 

ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 az egészséget személyes és közösségi értékként értelmezi, érdeklődik az 

egészségmegőrzéssel kapcsolatos információk iránt, mérlegeli azok tudományos 

hitelességét, kritikusan kezeli a gyógyszerekkel, gyógyászattal kapcsolatos reklámokat;  

 tényekkel igazolja a testi és lelki egészség közötti kapcsolatot, tud ennek egyéni és 

társadalmi összefüggéseiről, érvel az egészségkárosító szokások és függőségek ellen; 

 az egészséggel, életmóddal foglalkozó weboldalak, tematikus médiaforrások információit 

kritikusan elemzi, igyekszik tudományos bizonyítékokra alapozott híreket, érveket és 

tanácsokat elfogadni; 

 értékeli a személyi és környezeti higiénia egészségmegőrzéssel kapcsolatos jelentőségét, 

ennek alapelveit személyes környezetében is igyekszik alkalmazni, egyéni képességeihez 

mérten tisztán, rendben tartja környezetét; 

 természetvédelmi, bioetikai, egészségműveltségi témákban tényekre alapozottan érvel, 

vitákban többféle nézőpontot is figyelembe vesz. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, igyekszik tudatosan alakítani 

étkezési szokásait, törekszik az életmódjának megfelelő energia- és tápanyagbevitelre, a 

normál testsúly megőrzésére; 

 ismeri a kórokozó, a fertőzés és a járvány fogalmait, megkülönbözteti a vírusos és 

bakteriális fertőző betegségeket, felismeri az antibiotikumok helyes használatának 

fontosságát; 

 tudja, hogy a daganatos betegségek kialakulását az életmód és a környezet is befolyásolja, 

és hogy gyógyításuk esélyét a korai felismerés nagymértékben növeli; 

 érti az orvosi diagnosztikai eljárások célját, ismeri azok alapelvét és néhány főbb módszerét, 

értékeli a megfelelő diagnózis felállításának jelentőségét; 

 felméri a baleseti sérülések kockázatait, igyekszik ezeket elkerülni, a bekövetkezett 

balesetek esetében felismeri a sérülés, vérzés vagy mérgezés jeleit, ezekről megfelelő 

beszámolót tud adni; 

 a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismeri, segítséget (szükség esetén mentőt) tud 

hívni, valamint a tőle elvárható módon (életkori sajátosságainak megfelelően) elsősegélyt 

tud nyújtani: a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel vagy 

eszköz nélkül megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, szabad 

légút biztosítása); 

 tudja alkalmazni az alapszintű újraélesztést mellkaskompressziók és lélegeztetés (CPR) 

kivitelezésével, felismeri ennek szükségességét. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőinek azonosítása, megelőzési 

lehetőségeinek megvitatása 

 Az életkor, az életmód és a táplálkozás közötti összefüggések felismerése, az egészséges és 

kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető elveinek ismerete 

 A rendszeres testmozgás és az egészség megőrzése közötti összefüggés, a mozgásszegény 

életmód okozta egészségügyi kockázatok felismerése 

 A kórokozó, a fertőzés, a járvány és higiénia fogalmai közötti összefüggések feltárása 

esettanulmányok alapján, a megelőzés érdekében megtehető lépések biológiai alapjainak 

értelmezése 

 A higiénia és a fertőző betegségek megelőzése közötti összefüggés felismerése, a rendszeres 

és helyes tisztálkodással, valamint a lakó- és munkakörnyezet tisztántartásával kapcsolatos 

elvek és módszerek elsajátítása 

 Az antibiotikumok betegségek elleni hatásosságának elmagyarázása, annak megértése, 

hogy a helytelen antibiotikum-használat felgyorsítja az ellenálló baktériumok kialakulását 

 A daganatos betegségek környezeti és életmódbeli kockázati tényezőinek áttekintése, a 

megelőzés lehetőségeinek megvitatása, a személyre szabott terápia jelentőségének 

felismerése  

 Az orvosi szűrővizsgálatok és diagnosztikai eljárások céljainak azonosítása egy-egy példán 

keresztül, annak értékelése, hogy a diagnózis az orvos egészségügyi-jogi érvényű felelős 

nyilatkozata a személy egészségi állapotáról 

 Az elsősegélynyújtás lépéseinek elvi ismerete, szimulációkkal történő gyakorlása, szükség 

esetén alkalmazása, a sérült vagy beteg személy ellátásának (sebellátás, vérzéscsillapítás, 

eszméletlen beteg ellátása, szabad légút biztosítása) megkezdése a rendelkezésre álló 

eszközökkel vagy eszköz nélkül 

 Az alapszintű újraélesztést szükségessé tevő helyzet felismerése, mellkaskompressziókkal 

történő alkalmazása  

FOGALMAK 

fertőzés, járvány, stressz, rákkeltő anyag/hatás, személyi higiénia, élelmiszer-összetétel és -

minőség, lelki egészség, függőség, szűrővizsgálat, diagnosztikai eljárások, elsősegélynyújtás, 

alapszintű újraélesztés 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Népegészségügyi adatsorok, grafikonok értelmezése (pl. szív- és érrendszeri betegségek, 

rákstatisztikák, fertőző betegségek), a bemutatott helyzettel összefüggő értékelések 

megfogalmazása 

 Egészségnap szervezése, egészségmegőrzési tanácsadó szakértők meghívása, videóinterjúk 

készítése 

 Különböző élelmiszerek összetételét felsoroló információs anyagok összegyűjtése, 

összehasonlítása 

 Életkornak megfelelő étrendek összeállítása, iskolai kóstoló és/vagy vásár rendezése 

egyszerűen elkészíthető, egészséges ételekből (büféáruk, sütemények)  

 Járványok, egyes fertőző betegségek történetéről szóló kiselőadások, házi dolgozatok 

készítése 
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 Napjaink egyes nagyobb járványairól szóló esettanulmányok, filmek elemzése, a 

tanulságok megbeszélése 

 Alapvető elsősegélynyújtási ismeretek alkalmazásának gyakorlati bemutatása (pl. vérzések, 

gyakori rosszullétek, égési sérülések, sportbalesetek esetén) 

 Az egészséges életmód betegségmegelőzésben játszott szerepének bemutatása konkrét 

betegségcsoportok példái alapján 

 

9-10. évfolyam 

 

Általános célok 

A 7–8. évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág 

kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai 

vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az 

egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, 

fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg 

a biológia tanulását. Közöttük vannak, akik később a szaktárgyi tudás további bővítését 

választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják 

ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a biológia 

tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak. A 

témakörök a mindenki által megszerezhető és a mindennapi életben alkalmazható tudás és 

képességek mellett előkészítik a 11–12. évfolyamokon választható biológia tanulmányokat is. 

A biológia tantárgy tanulási folyamatának tervezése többféleképpen történhet, figyelembe véve 

az évfolyamok óraszámát, a témakörök logikai kapcsolódását, a természettudományos 

társtantárgyak haladási ütemét, illetve a helyi sajátosságokat (pl. iskolán kívüli tanulás, 

tematikus napok szervezése). A párhuzamosan folyó műveltségépítés és szaktudásbővítés 

szükségessé teszi, hogy az alkalmazott tanulási módszerek igazodjanak a tanulók eltérő tanulási 

céljaihoz és képességeihez, felébresztve és fenntartva az élő természet gazdagságára és 

szépségére való rácsodálkozást, valamint a természet épsége iránt érzett felelősséget. 

 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

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

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

9–10. évfolyam 

A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. A 

biológia tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben kap helyet 

a vizsgálati módszerek elméleti áttekintése és a természettudományos gondolkodás 

módszereinek megismerése. A további témakörök a tanulási céloknak megfelelően három fő 

tartalmi területre oszthatók. Az első témakörök a tanulók általános biológiai szemléletét 

hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az élet mibenlétét, amelyre több szempontú 

megközelítésekkel igyekszik választ adni. A tanulók áttekintik az élet keletkezésére és 

fejlődésére vonatkozó elméleteket, fejlesztik a tudományos tényekre alapozott érvelés és a 

kritikai gondolkodás készségeit. Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként 

működő sejt felépítésével és működésével, majd ezt összekötik a magasabb szerveződési 

szintekkel. Vizsgálati szempontként állítják az energia biológiai rendszerekben történő 

áramlását, rávilágítanak az életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az életközösségekben 

zajló energiaforgalom elemzésével mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, valamint 

a lebontó szervezetek egymásrautaltságát. Fontos szempont a biológiai információ 

mibenlétének, változékonyságának és áramlásának megértése, amit a modern, 

rendszerszemléletű biológia szintjén is elemeznek. A második tartalmi terület célja az emberi 

szervezetről eddig szerzett tudás elmélyítése és az életkori sajátosságoknak megfelelő 

egészségműveltség építése. Ebben több olyan elem is található, amely a mindennapi élet 

egészséggel és betegséggel kapcsolatos kérdéseiben segíti a tanulókat. Ilyen például az 

egészségügyi rendszer áttekintése, valamint az elsősegélynyújtás képességének fejlesztése. A 

harmadik tematikai egység a környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket 

foglalja magában. A tanulók vizsgálatokat végezhetnek a környezetükben, forrásokat 

kereshetnek és elemezhetnek a különféle szintű ökológiai rendszerekkel kapcsolatban. Ez a 
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tanulási folyamat nem csak az ismeretek bővítését célozza, hasonlóan fontos a természettel 

kapcsolatos érzelmi nevelés és attitűdformálás is. A Kárpát-medence élő természeti értékeinek 

áttekintése mellett a Föld bioszférájának állapotát is vizsgálják a tanulók. Ehhez felhasználják 

a korábban szerzett alapismereteiket, a földtörténeti múlt adatait és jelenkori eseteket, valamint 

megismerik az előrejelzést adó modellek működését is.  

 

Órakeret: 

 

 9. évfolyam 10. évfolyam 

Heti óraszám 3 2 

Éves óraszám 108 72 

 

1.1.3 9. ÉVFOLYAM 
 

Nat témakör Témakör neve Óraszám 

1. A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Az élet eredete és feltételei 3 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 12 

Sejtek és szövetek 10 

Élet és energia 5 

3. Az életközösségek jellemzői 

és típusai 

 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

15 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 9 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 11 

4. Öröklődés és evolúció 

5. A biotechnológia módszerei 

és alkalmazása 

A változékonyság molekuláris alapjai 8 

Egyedszintű öröklődés 12 

A biológiai evolúció 10 

Összes óraszám: 108 

 

1.1.4   10. ÉVFOLYAM 

Nat témakör Témakör neve Óraszám 

6. Az ember szervezete és 

egészsége 

 

Az emberi 

szervezet 

felépítése és 

működése 

I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

6 

II. Anyagforgalom 18 

III. Érzékelés, 

szabályozás 

18 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

10 
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A viselkedés biológiai alapjai, a lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

10 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: A biológia tudománya 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása 

és nyomon követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és 

alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának 

képessége 
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 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás 

és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai 

érvelés.   

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

 

Tevékenységek 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy 

tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) 

biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók 

megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási 

területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 

Témakör: Az élet eredete és feltételei 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 

alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-

sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek 

Tevékenységek 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos 

érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés 

és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése 

(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, 

mélytengeri kénalapú életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 

eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

Óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  
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 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy 

sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló 

tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók 

által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái 

alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok 

áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek 

értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú 

elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, 

a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 

Fogalmak 

rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

Tevékenységek 

 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS 

fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely 

részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  
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Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az 

élő és élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, 

amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros 

működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott 

számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  
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 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása 

és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  

 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 

 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése 

egy-egy egyszerűbb példa alapján 

 Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 
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vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

Tevékenységek 

 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek 

alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, 

telepek morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi 

metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp 

felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis 

Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

Témakör: Sejtek és szövetek 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) 

előnyök felismerése, megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus 

biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata 

vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 
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osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális 

fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

Tevékenységek 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  
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 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

Témakör: Élet és energia 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli 

helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 
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 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási 

kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon 

való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 
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autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Tevékenységek 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata 

(ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén 

takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek 

tervezése és kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

Témakör: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés 

műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 
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 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 

jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti 

vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és 

példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében 

játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 

elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon 

keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az 

aszpektus értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott 

szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 
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 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és 

elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató 

egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 
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tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

Tevékenységek 

 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának 

vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének 

módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk 

segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

Témakör: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 
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 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli 

a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 

 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és 

védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű 

példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek 

vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

Fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, 

homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi 

kaszálórét, nemzeti parkok 

Tevékenységek 

 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. 

Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok 

alkalmával 
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 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő 

értékek bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, 

fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás, 

festés, fotózás, leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi 

értékei 

Témakör: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

Óraszám: 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot; 

 valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- 

és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti 

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a 

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások 

és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján 

való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek 

és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 

 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló 

módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai 

gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi 

törvény, „big data” 

Tevékenységek 

 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást 

modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más 

iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka 

kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás 

felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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



39 

 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó 

vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható 

genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai 

gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és 

értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 
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 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása 

(humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének 

megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, 

kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli 

hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek 

kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 

Fogalmak 

mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás, 

géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Tevékenységek 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és ábra 

anyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) 

elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  

 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

Tevékenységek 

 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, 

bemutató összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az 

olvasottak értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan 

segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

Témakör: A biológiai evolúció 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 
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 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy 

ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, 

hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja 

(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási 

hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 
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 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is 

az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és 

esetleges hátrányainak értékelése 
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evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Tevékenységek 

 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 

 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok 

gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák 

alapján elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő rétegének 

megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat 

együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok 

főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 
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emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, 

törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

Tevékenységek 

 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a 

mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, 

makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának 

megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk 

gyakorlati bemutatása 
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Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom 

Óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, a 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani 

funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 

húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának 

megismerése 
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bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas 

vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 
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Tevékenységek 

 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése  

 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések 

elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő 

készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, 

érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló 

esetleírások elemzése 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás 

Óraszám: 18 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 
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 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül 

(pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus 

koncentrációjának szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 
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mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, 

központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány 

Tevékenységek 

 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-

szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, 

védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt 

kialakuló betegségekről 
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Témakör: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket 

és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 

egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, 

orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 

értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 
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 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani 

és pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 

bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 

Fogalmak 

nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Tevékenységek 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító 

táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, 

ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói 

kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és 

a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

Témakör: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó 

tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás 

és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a 

közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre 

vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 

melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző 

program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 
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 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 

funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak 

és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, 

szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, 

függőség 

Tevékenységek 

 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő, 

tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

Témakör: Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli 

ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás 

módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 
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 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 

 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával 

képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) 

hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az 

elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel 

(vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes 

félautomata defibrillátor alkalmazására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek 

és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló 

elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások 

(házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre 

kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek 

életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése 

szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 
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 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál 

nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó 

haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati 

alkalmazása 

 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, 

népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos 

állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, 

mérgezések típusai 

Tevékenységek 

 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, 

elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés 

a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai 

a betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása. 
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Biológia 

Általános célok 

Az emelt szintű biológia oktatás célja, az érettségi vizsgára való felkészülés.A 7–10. 

évfolyamokon tanult biológiai ismeretek minden tanuló számára képet adtak az élővilág 

kialakulásáról, fejlődéséről és szerveződéséről. Alapszinten elsajátították a biológiai 

vizsgálatok néhány laboratóriumi és terepen végezhető módszerét is. Tudatosabbá váltak az 

egészségükkel és a természeti környezet fenntarthatóságával kapcsolatos kérdésekben, 

fejlődtek az életviteli készségeik. A középiskolában a tanulók erre az alapra építve kezdik meg 

a biológia tanulását. E képzésben azok részesülnek, akik szaktárgyi tudás további bővítését 

választják, de olyanok is, akik inkább a természettudományos műveltségük gyarapítását várják 

ettől a tantárgytól. Ehhez a tanulói alaptudáshoz és célrendszerhez kell igazodni a biológia 

tantárgy témakörszerkezetének, tartalmi elemeinek és készségfejlesztési céljainak.  

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  

Elsajátíthatók azok ismeretek, melyek az érettségi vizsga követelményeinek megfelelő tudást 

adnak, a sikeres vizsga letételéhez szükséges képességek fejlesztését teszi lehetővé. 

A kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

A digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az élő 

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

11-12. évfolyam 

A kerettanterv bevezető témaköre a tudomány működéséről, a tudásunk eredetéről szól. A 

biológia tudományának fejlődése, a jelenkori alkalmazások áttekintése mellett ebben kap helyet 

a vizsgálati módszerek elméleti áttekintése és a természettudományos gondolkodás 

módszereinek megismerése. A további témakörök a tanulási céloknak megfelelően három fő 

tartalmi területre oszthatók. Az első témakörök a tanulók általános biológiai szemléletét 

hivatottak fejleszteni, fő kérdésként állítva eléjük az élet mibenlétét, amelyre több szempontú 

megközelítésekkel igyekszik választ adni. A tanulók áttekintik az élet keletkezésére és 

fejlődésére vonatkozó elméleteket, fejlesztik a tudományos tényekre alapozott érvelés és a 

kritikai gondolkodás készségeit. Részletesen megismerkednek az élet alapvető egységeként 

működő sejt felépítésével és működésével, majd ezt összekötik a magasabb szerveződési 

szintekkel. Vizsgálati szempontként állítják az energia biológiai rendszerekben történő 

áramlását, rávilágítanak az életfolyamatok energetikai összefüggéseire. Az életközösségekben 

zajló energiaforgalom elemzésével mélyebben is megérthetik a növény- és állatvilág, valamint 

a lebontó szervezetek egymásrautaltságát. Fontos szempont a biológiai információ 

mibenlétének, változékonyságának és áramlásának megértése, amit a modern, 

rendszerszemléletű biológia szintjén is elemeznek. A második tartalmi terület célja az emberi 

szervezetről eddig szerzett tudás elmélyítése és az életkori sajátosságoknak megfelelő 

egészségműveltség építése. Ebben több olyan elem is található, amely a mindennapi élet 

egészséggel és betegséggel kapcsolatos kérdéseiben segíti a tanulókat. Ilyen például az 

egészségügyi rendszer áttekintése, valamint az elsősegélynyújtás képességének fejlesztése. A 

harmadik tematikai egység a környezettel és fenntarthatósággal kapcsolatos témaköröket 

foglalja magában. A tanulók vizsgálatokat végezhetnek a környezetükben, forrásokat 

kereshetnek és elemezhetnek a különféle szintű ökológiai rendszerekkel kapcsolatban. Ez a 

tanulási folyamat nem csak az ismeretek bővítését célozza, hasonlóan fontos a természettel 

kapcsolatos érzelmi nevelés és attitűdformálás is. A Kárpát-medence élő természeti értékeinek 

áttekintése mellett a Föld bioszférájának állapotát is vizsgálják a tanulók. Ehhez felhasználják 

a korábban szerzett alapismereteiket, a földtörténeti múlt adatait és jelenkori eseteket, valamint 

megismerik az előrejelzést adó modellek működését is.  

 

Órakeret: 

 11. évfolyam 12. évfolyam 

Heti óraszám 3 3 

Éves óraszám 108 93 
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1.1.5 11. évfolyam 

Nat témakör Témakör neve Óraszám 

1. A biológia kutatási céljai és 

módszerei 

 

A biológia tudománya 3 

2. Az élet eredete és 

szerveződése 

 

Az élet eredete és feltételei 3 

Az élővilág egysége, a felépítés és működés 

alapelvei 

10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 12 

Sejtek és szövetek 10 

Élet és energia 5 

3. Az életközösségek jellemzői 

és típusai 

 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

15 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 9 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 11 

4. Öröklődés és evolúció 

5. A biotechnológia módszerei 

és alkalmazása 

A változékonyság molekuláris alapjai 8 

Egyedszintű öröklődés 12 

A biológiai evolúció 10 

Összes óraszám: 108 

 

 

1.1.6 12. évfolyam 
 

Nat témakör Témakör neve Óraszám 

6. Az ember szervezete és 

egészsége 

 

Az emberi 

szervezet 

felépítése és 

működése 

I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

6 

II. Anyagforgalom 20 

III. Érzékelés, 

szabályozás 

20 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai 

alapjai 

12 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki 

egyensúly és a testi állapot összefüggése 

10 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 

7. Érettségi feladatok megoldása 15 

Összes óraszám: 93 

 

Témakör: A biológia tudománya 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 

megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 

eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása 

és nyomon követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára 

alkalmas eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 

alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és 

alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 

fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának 

képessége 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 

feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések 

megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás 

és alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az 

álhírek, áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai 

érvelés.   

Fogalmak 

kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, 

molekuláris biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 
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Tevékenységek 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy 

tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) 

biológiai kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és 

publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók 

megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási 

területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. 

strukturális bionika, szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, 

reflexió írása 

Témakör: Az élet eredete és feltételei 

Óraszám: 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 

megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 

rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 

élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető 

feltételeit és lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 

alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 
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 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 

eredményeinek ismerete 

Fogalmak 

őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-

sugárzás és ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli 

életlehetőségek 

Tevékenységek 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos 

érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés 

és az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyét bemutató kiselőadás készítése 

(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, 

mélytengeri kénalapú életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 

eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 

Óraszám: 10 óra  

Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy 

sebességgel kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló 

tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a 

víz, az ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt 

összefüggésbe hozza kémiai felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók 

által ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái 

alapján 
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 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok 

áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a 

rendezettséggel való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek 

értelmezése alapján 

 A szervetlen és a szerves anyagok közötti kapcsolat tudománytörténeti, technológiai és 

biológiai szempontú értelmezése, az élet szénalapúsága 

 Az optimális enzimműködés kísérletes bemutatása, az enzimműködés és az 

anyagcserezavarok kapcsolatának példákkal való bemutatása 

 Biogén elemek kimutatása, következtetések levonása 

 A víznek az élet szempontjából kitüntetett szerepe melletti érvelés 

 A makromolekulák és monomerjeik felépítése és funkciója közötti kapcsolatok sokoldalú 

elemzése 

 A szabályozottság elvének elmélyítése mindennapi életből vett technológiai példák alapján, 

a szabályozott állandó állapot jelentőségének felismerése 
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rendszer, szerveződési szint, egymásba épülés, biológiai energia és ATP, biogén elem, víz, 

makromolekulák, enzimek, sokféleség és információ, fehérjeszerkezet, vezérlés és szabályozás 

Tevékenységek 

 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) 

különböző környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS 

fékrendszer stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely 

részműködésével, a szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  

Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 
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 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ábrák, animációk alapján értelmezi és biológiai tényekkel alátámasztja, hogy a vírusok az 

élő és élettelen határán állnak; 

 a felépítés és működés összehasonlítása alapján bemutatja a sejtes szerveződés kétféle 

típusának közös jellemzőit és alapvető különbségeit, értékeli ezek jelentőségét; 

 tényekkel igazolja a baktériumok anyagcseréjének sokfélesége, gyors szaporodása és 

alkalmazkodóképessége közötti összefüggést; 

 felismeri az összetett sejttípus mikroszkóppal megfigyelhető sejtalkotóit, magyarázza a sejt 

anyagcsere-folyamatainak lényegét, igazolja, hogy azok a környezettel folytonos 

kölcsönhatásban mennek végbe; 

 ismeri az örökítőanyag többszintű szerveződését, képek, animációk alapján értelmezi a 

sejtekben zajló biológiai információ tárolásának, átírásának és kifejeződésének folyamatait; 

 tudja, hogy a sejtekben és a sejtek között bonyolult jelforgalmi hálózatok működnek, 

amelyek befolyásolják a génműködést, és felelősek lehetnek a normál és a kóros 

működésért is;  

 összehasonlítja a sejtosztódás típusait, megfogalmazza ezek biológiai szerepét, megérti, 

hogy a soksejtű szervezetek a megtermékenyített petesejt és utódsejtjei meghatározott 

számú osztódásával és differenciálódásával alakulnak ki; 

 ismeri az őssejt fogalmát, különféle típusait, jellemzőit, különbséget tesz őssejt és 

daganatsejt között; 

 felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A vírusok felépítése, szaporodása és a megbetegedések közötti összefüggések felismerése 

egy konkrét betegség (pl. influenza) kapcsán, a betegségek megelőzési és gyógyítási 

lehetőségeinek számbavétele, tévképzetek eloszlatása 

 A prokarióta és eukarióta sejttípusok összehasonlítása, a felépítés, működés és 

alkalmazkodás főbb összefüggéseinek bemutatása  

 Az eukarióta sejttípusok kialakulását magyarázó elmélet bizonyítékainak ismertetése 

 A főbb sejtalkotók mikroszkópos képének tanulmányozása, felépítésük egyszerű lerajzolása 

és működésük bemutatása, a működések összekapcsolása a szervezetszintű folyamatokkal 

 A génműködés alapelveinek megértése: aktív és nem aktív régiók , gének bekapcsolása, 

kikapcsolása, módosítása  

 Az őssejt és a differenciált sejt összehasonlítása génaktivitás alapján, a különbség 

felismerése őssejt és daganatsejt között 

 A sejtciklus biológiai szerepének, szakaszainak és szabályozásának megértése, a 

daganatelnyomó és DNS-javító fehérjék létezése, a programozott sejthalál szerepe. 

 A sejtosztódás egyes típusainak értelmezése, biológiai szerepének összekapcsolása az 

emberi sejtek, szervek működésével (őssejtek, differenciált sejt, sebgyógyulás, 

ivarsejtképzés) 
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 A sejten belüli és a sejtek közötti jelforgalmi hálózatok biológiai jelentőségének felismerése 

egy-egy egyszerűbb példa alapján 

 Felismeri az összefüggést a rák kialakulása és a sejtciklus zavarai között, megérti, hogy mit 

tesz a sejt és a szervezet a daganatok kialakulásának megelőzéséért 

Fogalmak 

vírus, baktérium, prokarióta, eukarióta, gén, kromoszóma, fehérjeszintézis, sejtciklus, 

sejtosztódás, őssejt, differenciált sejt, mitózis, meiózis, jelforgalom, biológiai hálózat, 

daganatképződés, rák, GMO 

Tevékenységek 

 Prokarióta és eukarióta sejt összehasonlítása ábrák, mikrofotók és mikroszkópi metszetek 

alapján 

 Baktériumok izolálása táptalajra a környezetből és emberi bőrről, a tenyészet inkubálása, 

telepek morfológiai vizsgálata 

 Kromoszóma felépítésének modellezése 

 A mitózis és a meiózis osztódási folyamatának ábrákon, mikrofotókon és/vagy mikroszkópi 

metszeteken történő összehasonlítása, értelmezése 

 A sejtciklust és a biológiai információ másolását, átírását és kifejeződését bemutató 

animációk elemzése 

 A géntechnológiai eljárások néhány bioetikai kérdésének megvitatása  

 Forrásfelkutatás a számítógépes módszerek és a rákkutatás kapcsolatára 

 A daganatos betegségekről szóló hiteles webes tájékoztató oldalak információinak 

értelmezése 

 Kiselőadás védőoltásokról, vírus és baktérium okozta betegségekről, a mikroszkóp 

felfedezésének és alkalmazásának történetéről, egy-egy meghatározó kutató munkásságáról  

 Fertőtlenítési és sterilizálási eljárások korszerű eljárásainak megismerése, Semmelweis 

Ignác munkásságának rövid megismerése (kiselőadás, kisfilm stb. formájában) 

Témakör: Sejtek és szövetek 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 

biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 fénymikroszkópban, ábrán vagy fotón felismeri és jellemzi a főbb állati és növényi 

szövettípusokat, elemzi, hogy milyen funkciók hatékony elvégzésére specializálódtak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A többsejtű életforma alapvető jellemzőinek azonosítása, az ebben rejlő (evolúciós) 

előnyök felismerése, megfogalmazása 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp működési elvének ismerete, a nagyítás és a 

felbontóképesség értelmezése, a mikroszkóp alapbeállításának képessége, mikrofotó 

készítése mobiltelefonnal 

 Növényi metszetek, preparátumok készítése, fénymikroszkópos vizsgálata, rajzok, fotók 

készítése és rendszerezése 

 A növényi szövetek alaptípusainak megkülönböztetése, a sejttani jellemzők és a szövettípus 

biológiai funkciója közötti összefüggés érvekkel való bizonyítása  

 A zárvatermő növények szerveinek ismerete, a gyökér, a szár a levél és a virág jellegzetes 

szöveti felépítésének azonosítása 

 A különféle emberi (állati) szövetek sejttípusainak kialakulására vezető differenciálódási 

folyamat elvi értelmezése, egy konkrét példán (pl. vérsejtek képzése) való bemutatása 

 Állati vagy emberi szövetekről, szervekről készült metszetek fénymikroszkópos vizsgálata 

vagy fotókon való összehasonlítása és jellemzése 

 Az emberi szövetek alaptípusainak (hám-, kötő- és támasztó-, izom-, ideg-) jellemzése a 

felépítés és működés kapcsolatba hozásával, néhány fontosabb altípus elkülönítése 

 A gyógyászatban alkalmazott diagnosztikus szövettani vizsgálatok céljának, egy-egy 

módszerének ismerete, a daganatos betegségek felismerésében játszott szerepének 

értékelése 
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osztódó és állandósult (növényi) szövetek, őssejt fogalma és típusai, daganatsejt, embrionális 

fejlődés, hám-, kötő- és támasztó-, izom-, idegszövet 

Tevékenységek 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 

alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 

mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

Témakör: Élet és energia 

Óraszám: 5 óra 

Tanulási eredmények 

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 
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 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle 

lehetőségeit, az anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 

sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli 

helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti 

ökológiai szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 

technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 

ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 

folyamatok vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási 

kérdések megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, 

következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon 

való ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 
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autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 

Tevékenységek 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet 

alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata 

(ozmózis)  
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 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén 

takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek 

tervezése és kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti 

vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 

élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

Témakör: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

Óraszám: 15 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés 

műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 

jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti 

vagy hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 

típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 
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 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 

állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és 

példáit, konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való 

alkalmazkodásban játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében 

játszott szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti 

kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot 

elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az 

egyensúly felborulásának lehetséges következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és 

ökológiai tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk 

elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon 

keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb 

talajtípusok összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az 

aszpektus értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a 

szukcesszió folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 A testfelépítés, az élettani működés és a viselkedés környezeti alkalmazkodásban játszott 

szerepének vizsgálata, konkrét példák elemzése 

 Populációk kölcsönhatásait meghatározó viszonyok elemzése, főbb típusok azonosítása és 

felismerése konkrét példák alapján 

 A biológiai sokféleség fogalmi értelmezése 

 Az ökológiai stabilitás feltételeinek és jellemzőinek vizsgálata, veszélyeztető tényezők 

azonosítása 

 Esettanulmányok elemzése és készítése, helyszíni megfigyelések elvégzése, adatgyűjtés és 

elemzés 

 Az élőhelyek és védett fajok megőrzése biológiai jelentőségének értékelése, az ezt támogató 

egyéni és társadalmi cselekvési lehetőségek áttekintése, sikeres példák gyűjtése 
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Fogalmak 

tűrőképesség, biológiai óra, aszpektus, aerob és anaerob környezet, vízminőség, talajminőség, 

szukcesszió, kommenzalizmus, szimbiózis, antibiózis, versengés, parazitizmus, 

zsákmányszerzés, ökológiai stabilitás, biológiai sokféleség, védett fajok, fajmegőrző program 

Tevékenységek 

 Az intézmény közelében lévő természeti terület abiotikus tényezőinek mérése, 

aspektusainak vizsgálata, az adatok rögzítése és elemzése 

 Az iskola környezetében lévő környezetszennyező források feltérképezése 

 Fajok tűrőképességének grafikonokon történő összehasonlítása 

 Különféle vízminták fizikai, kémiai és biológiai vizsgálata (nitrát/nitrit-, foszfáttartalom, 

vízkeménység, pH, BISEL) 

 Különböző talajminták vízmegkötő képességének, szerves- és szervetlenanyag-tartalmának 

vizsgálata 

 Ülepedő por mennyiségi vizsgálata növényi részeken, műtárgyakon 

 A populációk közötti kölcsönhatásokat bemutató videók keresése és elemzése  

 Konkrét példák és megfigyelések alapján táblázatok készítése a populációk együttélésének 

módjairól 

 Védett fajok megismerése, esetenként azonosítása határozók és mobiltelefonos applikációk 

segítségével 

 Kiselőadások tartása kihalt fajokról, kihalásuk okairól 

 

Témakör: A Föld és a Kárpát-medence értékei 

Óraszám: 9 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 

sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási 

piramist, hálózatot elemez; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érvel a Föld mint élő bolygó egyedisége mellett, tényekre alapozottan és kritikusan értékeli 

a természeti okokból és az emberi hatásokra bekövetkező változásokat; 
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 ismeri a Kárpát-medence élővilágának sajátosságait, megőrzendő értékeit, ezeket 

összekapcsolja a hazai nemzeti parkok tevékenységével. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A Föld Naprendszeren belüli elhelyezkedésének, kozmikus környezetének és a bolygó 

adottságainak a földi élet lehetőségével való összefüggése, az élet hosszú távú 

fennmaradásához és fejlődéséhez kapcsolódó jellemzők azonosítása 

 A szárazföldi élővilág egyes kiemelt jelentőségű elemeinek, konkrét életközösségeinek és 

védett fajainak bemutatása, értékelése (pl. Amazonas vidéke, afrikai esőerdők és szavannák, 

magashegységek, füves puszták stb.)  

 A Föld óceáni és tengeri életközösségeinek tanulmányozása, néhány kiemelt jelentőségű 

példa elemzése, védendő értékeik bemutatása (pl. korallszirtek) 

 A Föld élővilágát különleges nézőpontokból bemutató természetfilmek nézése, a szerzett 

élmények és ismeretek megbeszélése 

 A Kárpát-medence földtani és éghajlati adottságainak és az itt folyó gazdálkodás 

kölcsönhatásainak elemzése 

 A Kárpát-medence és az eurázsiai, afrikai élővilág közötti kapcsolat megértése (növények 

elterjedése, madárvándorlások) 

 A Kárpát-medence jellegzetes életközösségeinek megismerése, egy-egy endemikus, illetve 

reliktum faj bemutatása, jelentőségük értékelése 

 Néhány hazai nemzeti park jellegzetes természeti adottságainak, életközösségeinek 

vizsgálata, jellemző növény- és állatfajainak bemutatása 

 Természetfotók, filmek készítése hazai környezetben, azok szemlélése és megbeszélése 

egyénileg és csoportosan 

Fogalmak 

globális átlaghőmérséklet, ózonpajzs, üvegházhatás, mágneses védőpajzs, ártéri erdő, löszgyep, 

homoki gyep, endemikus fajok, reliktum fajok, szikesek, sziklagyepek, nádasok, láprét, hegyi 

kaszálórét, nemzeti parkok 

Tevékenységek 

 Egyes kontinensek élővilágát bemutató tematikus foglalkozások, kiállítások szervezése (pl. 

Afrika-nap, Dél-Amerika-nap stb.) 

 A környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos poszterek készítése jeles napok 

alkalmával 

 A Kárpát-medencében található nemzeti parkok honlapjának felkeresése, a kiemelkedő 

értékek bemutatása 

 A természeti tájat, védendő értékeket bemutató művészeti alkotások (rajzok, festmények, 

fotók, tájleírások) gyűjtése és megbeszélése 

 Tájakat, életközösségeket és élőlényeket bemutató művészeti alkotások készítése (rajzolás, 

festés, fotózás, leírások, versek írása) 

 Projektmunka készítése: lakóhelyem környezetvédelmi problémái, természetvédelmi 

értékei 

Témakör: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 

Óraszám: 11 óra 
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Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit, és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagy mennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 

élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot; 

 valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 

biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét példák alapján vizsgálja a bioszférában végbemenő folyamatokat, elemzi ezek idő- 

és térbeli viszonyait, azonosítja az emberi tevékenységgel való összefüggésüket; 

 történeti adatok és jelenkori esettanulmányok alapján értékeli a mezőgazdaság, erdő- és 

vadgazdaság, valamint a halászat természetes életközösségekre gyakorolt hatását, példák 

alapján bemutatja az ökológiai szempontú, fenntartható gazdálkodás technológiai 

lehetőségeit; 

 példák alapján elemzi a levegő-, a víz- és a talajszennyeződés, az ipari és természeti 

katasztrófák okait és ezek következményeit, az emberi tevékenységnek az élőhelyek 

változásához vezető hatását, ennek alapján magyarázza egyes fajok veszélyeztetettségét; 

 érti és elfogadja, hogy a jövőbeli folyamatokat a jelen cselekvései alakítják, tudja, hogy a 

folyamatok tervezése, előrejelzése számítógépes modellek alapján lehetséges; 

 a kutatások adatai és előrejelzései alapján értelmezi a globális éghajlatváltozás élővilágra 

gyakorolt helyi és bioszféra szintű következményeit; 

 értékeli a környezet- és természetvédelem fontosságát, megérti a nemzetközi összefogások 

és a hazai törekvések jelentőségét, döntései során saját személyes érdekein túl a természeti 

értékeket és egészségmegőrzési szempontokat is mérlegeli. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fenntarthatóság fogalmának komplex értelmezése, a természeti, technológiai és gazdasági 

folyamatok közötti összefüggések feltárása 

 Az élő rendszerekre gyakorolt, emberi tevékenységgel összefüggő hatások adatok alapján 

való azonosítása, a lehetséges következmények felismerése 

 A fenntarthatósággal összefüggő egyéni, közösségi, nemzeti és globális szintű felelősségek 

és cselekvési lehetőségek elemzése, megfogalmazása 

 A növénytermesztés és állattenyésztés, az erdő- és vadgazdálkodás, a halászat és 

haltenyésztés történeti és jelenkori technológiáinak a fenntarthatóság szempontjából való 

kritikai elemzése, alternatívák keresése 
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 A Föld globális szintű környezeti folyamatai, pl. az éghajlatváltozás vizsgálatára szolgáló 

módszerek („big data”, számítógépes modellezés) megismerése, az előrejelzések 

megbízhatóságának értékelése 

 A környezet- és természetvédelem törvényi szabályozásának, a nemzetközi egyezmények 

jelentőségének példákkal való bizonyítása 

 Az ökológiai fenntarthatósággal összefüggő civil kezdeményezések és szervezetek 

tevékenységének megismerése, lehetőség szerinti segítése 

 Fenntarthatósággal kapcsolatos tematikus programokban való aktív részvétel 

Fogalmak 

globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai 

gazdálkodás, biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi 

törvény, „big data” 

Tevékenységek 

 Az üvegházhatás alapvető jelentőségének és a növekedés következményeinek 

megbeszélése 

 A Föld éghajlatában várható változások élőlényekkel, életközösségekkel való 

összefüggésével kapcsolatos információk keresése, összefoglalása, az éghajlatváltozást 

modellező szimulációk (játékprogramok) kipróbálása 

 Kiselőadás a Fenntartható Fejlődési Célokról 

 Klímavédelemmel kapcsolatos önálló projekt kidolgozása, az eredmények megosztása más 

iskolákkal, klímavédelmi egyezmény alkotása projekt/vita keretében 

 Az egészséges ívóvíz és a vizes élőhelyek biztosításával kapcsolatos projektmunka 

kidolgozása, az eredmények megosztása más iskolákkal 

 Az interneten is bemutatkozó vagy a lakóhely környezetében található biogazdálkodás 

felkeresése, összefoglaló készítése az ott alkalmazott gazdálkodási módszerekről 

 Ökológiai lábnyom számítása internetes applikáció segítségével, egyéni és közösségi 

cselekvésre vonatkozó következtetések levonása 

 Hulladékhasznosítási és szennyvíztisztítási eljárások megbeszélése, ötletek megvitatása 

Témakör: A változékonyság molekuláris alapjai 

Óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 érti a biológia molekuláris szintű vizsgálati módszereinek elméleti alapjait és felhasználási 

lehetőségeit, ezek eredményeit konkrét kísérleti leírásokban értelmezi; 
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 ismeri a bioinformatika fogalmát, érti a felhasználási lehetőségeit és értékeli a biológiai 

kutatásokból származó nagymennyiségű adat feldolgozásának jelentőségét; 

 megérti a különféle biotechnológiai eljárások célját és módszertani alapjait, a róluk folyó 

vitában több szempontú, tudományos tényekre alapozott véleményt formál; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az örökítőanyag bázissorrendjének vagy bázisainak megváltozásához vezető 

folyamatokat, konkrét esetekben azonosítja ezek következményeit; 

 az örökítőanyag felépítéséről és működéséről alkotott tudását összefüggésbe hozza a 

géntechnológia, a génszerkesztés céljával és módszertani alapjaival, tényekre alapozottan, 

kritikai szemlélettel elemzi a genetikai módosítások vélt vagy valós előnyeit és kockázatait; 

 felismeri a kapcsolatot az életmód és a gének kifejeződése között, érti, hogy a sejt és az 

egész szervezet jellemzőinek kialakításában és fenntartásában kiemelt szerepe van a 

környezet általi génaktivitás-változásoknak. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A DNS bázissorrendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és biológiai funkciója, 

valamint a tapasztalható jelleg közötti összefüggés példaszerű  bemutatása 

 A mutációk és a betegségek (anyagcserezavarok, daganatos betegségek) összefüggéseinek 

felismerése, konkrét példa elemzése 

 A szerzett tulajdonságok örökölhetősége, epigenetikai hatások értelmezése: az életmóddal 

(táplálkozás, mozgás, dohányzás) és más környezeti hatásokkal (pl. stressz) módosítható 

genetikai információ (pl. miért nem mindegy, hogy valamely tulajdonság az apai vagy anyai 

gén által kódolt) 

 A DNS-bázissorrend megállapítás jelentőségének felismerése, a DNS-chip, a genetikai 

ujjlenyomat módszerének bemutatása, a gyakorlati alkalmazások példáinak áttekintése és 

értékelése 

 A géntechnológiák céljának és eljárásainak megismerése, a rekombináns DNS, a 

génszerkesztés, a klónozás biológiai alapjainak és gyakorlati felhasználásának (pl. 

igazságügyi orvostani és diagnosztikai vizsgálatok) bemutatása 

 A géntechnológia orvostudományban, gyógyszeriparban, növénytermesztésben, 

állattenyésztésben, élelmiszeriparban való alkalmazásának példákkal történő bemutatása 

(humán genom projekt, génterápia, genetikailag megváltoztatott élőlények) 

 A bioinformatika céljának, alkalmazási lehetőségeinek és jövőbeli jelentőségének 

megértése (pl. evolúciós leszármazási kapcsolatok keresése adatbázisok alapján, 

kapcsoltság elemzése egyes betegségek és gének összefüggésének vizsgálatához, jelátviteli 

hálózatok modellezése) 

 A bioetika kialakulására vezető okok és a főbb alkalmazási területek áttekintése, bioetika 

alapelvein alapuló érvelés (pl. a genetikai kutatások előnyei és kockázatai, az állatkísérletek 

kérdései, transzplantáció és biorobotika, a jövőbeli hatások előrejelzése) 
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mutáció, mutagén, epigenetikai hatás, géntechnológia, klónozás, génszerkesztés, génmódosítás, 

géndiagnosztika, bioinformatika, bioetika 

Tevékenységek 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak animációinak, video- és ábra 

anyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, 

aranyrizs, érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai 

elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az örökítőanyagban tárolt információ és a kifejeződő tulajdonságok közötti 

összefüggést, megkülönbözteti a genotípust és a fenotípust, a fenom-genom 

összefüggéseket konkrét esetek magyarázatában alkalmazza; 

 megérti a genetikai információ nemzedékek közötti átadásának törvényszerűségeit, ezeket 

konkrét esetek elemzésében alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Mendel kutatási módszerének (kísérletek, hipotézisek felállítása, statisztikai megközelítés) 

elemzése, az eredmények és a levont következtetések kapcsolatba hozása 

 A gének, a DNS és a kromoszómák (testi és ivari) kapcsolatának megértése, a gének és a 

tulajdonságok kapcsolatának sokoldalú elemzése 

 A mendeli öröklődés kiterjesztése: példák és magyarázatok a Mendel-szabályoktól való 

eltérésekre  

 A környezet fenotípusra gyakorolt hatásának megértése, példákkal való igazolása 

 A genom és a fenom kapcsolatának megértése (hogyan, hányféleképpen jöhet létre a 

fenotípus) 

 A fenotípus-elemzésben rejlő lehetőségek feltérképezése (miért és hogyan idéz elő 

elváltozásokat a genetikai és a környezeti tényezők egymásra hatása)  
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 Az egyénre szabott gyógyítási lehetőségek céljának, jelenlegi alkalmazásainak és jövőbeli 

lehetőségeinek megismerése, értékelése 

Fogalmak 

gén, allél, genotípus, fenotípus, Mendel-szabályok, domináns, recesszív, öröklésmenet, 

családfa, genom, fenom, bioinformatika, személyre szabott gyógyítás 

Tevékenységek 

 Mendel kísérleteinek módszertani és tudományos technikai szempontokból való áttekintése, 

bemutató összeállítása 

 Kapcsolt öröklődésekkel, génkölcsönhatások kal kapcsolatos példa megbeszélése 

 Genetikai tanácsadási szituációk, esetleírások, családfák értelmezése humán genetikai 

betegségek/jellegek esetében 

 Tanulóknak szóló, genetikával foglalkozó online oldalak animációinak, ábraanyagának 

áttekintése, a leírtak, látottak értelmezése 

 Humán genetikai vizsgálatokat (tesztelést) leíró és magyarázó weboldalak felkeresése, az 

olvasottak értelmezése 

 Bioinformatikával foglalkozó weboldalak felkeresése, majd annak bemutatása, hogyan 

segítheti a bioinformatika a kísérletes kutatásokat 

 Véletlenszerű genetikai változást (sodródást) bemutató szimulációk játékok 

tanulmányozása (tervezése), következtetések levonása  

Témakör: A biológiai evolúció 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 megérti a bionika eredményeinek alkalmazási lehetőségeit, értékeli a bioinformatika, az 

információs technológiák alkalmazásának orvosi, biológiai jelentőségét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében 

betöltött szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 érti és elfogadja, hogy a mai emberek egy fajhoz tartoznak, és a kialakult nagyrasszok 

értékükben nem különböznek, biológiai és kulturális örökségük az emberiség közös kincse; 

 példákkal mutatja be az élővilág főbb csoportjainak evolúciós újításait, magyarázza, hogy 

ezek hogyan segítették elő az adott élőlénycsoport elterjedését. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 megérti a természetes változatosság szerveződését, az evolúciós változások eredetét és 

elterjedését magyarázó elemi folyamatokat, felismer és magyaráz mikro- és makroszintű 

evolúciós jelenségeket; 

 példákkal igazolja, hogy a szelekció a különböző szerveződési szinteken értelmezhető 

tulajdonságokon keresztül egyidejűleg hat; 

 morfológiai, molekuláris biológiai adatok alapján egyszerű származástani kapcsolatokat 

elemez, törzsfát készít; 

 ismeri az evolúció befolyásolásának lehetséges módjait (például mesterséges szelekció, 

fajtanemesítés, géntechnológia), értékeli ezek előnyeit és esetleges hátrányait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A természetes változatosság példáinak bemutatása a DNS-szinttől az egyedszintű 

különbségekig 

 A genotípus és a fenotípus kapcsolata bonyolultságának (ritkán egyszerű 1:1 leképezésű) 

megértése 

 A fajok viszonylagos genetikai állandóságának magyarázása animációk segítségével 

 Példák bemutatása a fajok genetikai változatosságának eredetére 

 Darwin evolúciós elméletét alátámasztó fontosabb érvek ismerete (pl. elterjedési területek, 

csökevényes szervek, homológiák) 

 Az evolúciós változások egyszerű modelljében a változatosság eredetének (mutáció, 

rekombináció) és terjedésének (szelekció, sodródás, génáramlás) felismerése példák 

alapján, a folyamatok adaptív, nem adaptív jellegének ismertetése 

 Példák bemutatása makroevolúciós (faji szint feletti) változásokra: evolúciós újdonságok, 

kihalások, adaptív radiáció 

 Annak megértése, hogy az evolúció általános rendezőelv a természettudományokban 

 Internetes források alapján annak bemutatása, hogy a szelekció egysége nemcsak gén lehet, 

hanem gének közössége (egyed), egyedek közössége (populáció), populációk csoportja 

(metapopuláció), életközösségek (ökoszisztéma) is 

 Az evolúció lehetséges mechanizmusainak (pl. mutáció – szelekció és együttműködés – 

szelekció) bemutatása, a vitatott kérdések elemzése esettanulmányok alapján (pl. kihalási 

hullámok, emergencia, hiányzó láncszemek problémája) 

 Egyszerű biológiai adatbázisok, bioinformatikai programok használata származástani 

kapcsolatok elemzéséhez, törzsfa készítéséhez 

 Példák bemutatása internetes források segítségével: hogyan befolyásolta az ember eddig is 

az evolúciót (mesterséges szelekció, fajtanemesítés, géntechnológia), ezek előnyeinek és 

esetleges hátrányainak értékelése 

Fogalmak 

evolúció, mikroevolúció, makroevolúció, mutáció, szelekció, természetes és mesterséges 

szelekció, génáramlás, sodródás, adaptív evolúció, törzsfa 

Tevékenységek 

 Prezentáció készítése egy önállóan választott populáció természetes szelekciójáról 

 A természetes szelekció modellezése, szimulációkon történő tanulmányozása 
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 Különböző fajok (pl. nyírfaaraszoló) fenotípusos variabilitásának összehasonlítása, adatok 

gyűjtése, grafikonon történő megjelenítése és elemzése 

 Önállóan gyűjtött példák bemutatása a mesterséges szelekció folyamatáról (pl. egy faj 

háziasítása, kutyafajták kialakítása stb.), összehasonlítása a természetes szelekció 

folyamatával 

 A fajképződés különféle folyamatait (pl. földrajzi izoláció, adaptív radiáció) konkrét példák 

alapján elemző feladatok gyakorlása 

 Poszter készítése a galápagosi pintyek csőrtípusairól, a sokféleség okainak feltárása, 

magyarázatok megadása 

 Különböző törzsfák értelmezése vagy készítése biológiai adatbázisok és 

szerkesztőprogramok segítségével 

 

1.1.6 12. évfolyam 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, 

mozgásképesség 

Óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kiegyensúlyozott saját testképpel rendelkezik, amely figyelembe veszi az egyéni 

adottságokat, a nem és a korosztály fejlődési jellegzetességeit, valamint ezek sokféleségét;  

 az emberi test kültakarójának, váz- és izomrendszerének elemzése alapján magyarázza az 

ember testképének, testalkatának és mozgásképességének biológiai alapjait; 

 elemzi az ember mozgásképességének biokémiai, szövettani és biomechanikai alapjait, 

ezeket összefüggésbe hozza a mindennapi élet, a sport és a munka mozgásformáival, 

értékeli a rendszeres testmozgás szerepét egészségének megőrzésében. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi szervek helymeghatározása a test anatómiai síkjai, tengelyei és irányai szerint 

 Az emberszabású majmok, az előemberek, az ősemberek és a mai ember anatómiai 

jellemzőinek összehasonlítása, a fejlődési folyamat értelmezéseA bőr három fő rétegének 

megismerése és a rétegek funkcióinak elemzése, egészségtani vonatkozások 

 Az ember helyváltoztató mozgását lehetővé tevő belső váz és az erre felépülő vázizomzat 

együttes működésének értelmezése modellek, animációk, képek alapján 

 Az emberi csontváz három fő táján (fej, törzs, végtagok) elhelyezkedő csontok, a végtagok 

főbb izmainak megismerése, az anatómiai és élettani kapcsolatok elemzése, egészségtani 

vonatkozások 

 A csontok, izmok együttműködésének biomechanikai értelmezése, modellezése 

 

Fogalmak 

emberszabású majmok, előemberek, ősemberek, mai ember, bőr, bőrszín, bőrvizsgálat, fejváz, 

törzsváz, végtagváz, hajlító- és feszítőizom, záróizmok, mimikai izmok, ízület, sportsérülések 

Tevékenységek 

 Összehasonlító vázlatrajz készítése az emberszabású majmok, előemberek, ősemberek és a 

mai ember koponyájának és fogazatának felépítéséről 

 Az emberré válás folyamatát bemutató filmek, animációk megtekintése és elemzése  

 Az emberi bőr felépítését bemutató ábrák, makettek vizsgálata 

 Ujjlenyomatok összehasonlítása (pl. az osztályban tanulók vagy családtagok esetében) 

 Kiselőadás, házi dolgozat készítése a napfény okozta hatások és a bőr működésének 

összefüggéséről 

 A bőrre kerülő krémek, tisztálkodószerek összetételének elemzése, következtetések 

levonása 

 Az emberi csontváz makettjének vizsgálata, a testtájak fő csontjainak és a kapcsolódás 

módjainak azonosítása 

 Különböző ízülettípusok mechanikai modellezése, makettek készítése 

 Izmok eredésének, tapadásának, a hajlító- és feszítőizmok mechanikai modellezése, 

makettek készítése 

 Néhány jellegzetes sportmozgás (pl. futás, ugrás, dobás) mozgásszervi alapjának 

megbeszélése, a sportsérülések elkerülési lehetőségeinek megbeszélése, ellátásuk 

gyakorlati bemutatása 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – II. Anyagforgalom 

Óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, a 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 
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 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a táplálkozás, a légzés, a keringés és a kiválasztás szervrendszerének elemzése alapján 

magyarázza az emberi szervezet anyag- és energiaforgalmi működésének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tápcsatorna szakaszainak és azok felépítésének elemzése, a fontosabb élettani 

funkciók vizsgálata és összehasonlítása 

 Az emberi táplálkozás mennyiségi és minőségi kritériumainak elemzése, az egészséges 

táplálkozás alapelveinek megismerése, az alkalmazás képességének fejlesztése 

 Az emberi légzőszervrendszer felépítésének és működésének vizsgálata 

 A légúti fertőzések típusainak és tüneteinek ismerete, a légszennyező anyagok 

egészségkárosító hatásainak elemzése 

 Az emberi keringési rendszer felépítése és működésének vizsgálata, a gyakoribb 

betegségeinek elemzése  

 Az emberi kiválasztó szervrendszer felépítése és szerepe a szervezet homeosztázisában, a 

húgyúti fertőzések tüneteinek ismerete, a művesekezelés elvének és alkalmazási módjának 

megismerése 

Fogalmak 

bélcsatorna, légutak, légzőmozgások, légszennyezés, szív, keringési rendszer, vér, magas 

vérnyomás betegség, infarktusveszély, agyvérzés, kiválasztó szervrendszer 

Tevékenységek 

 A test belső szervei elhelyezkedésének tanulmányozása emberi torzó maketten 

 Az emésztés és felszívódás helyéről és működéseiről folyamatábra rajzolása 

 Vércukorszint mérése, az eredmények értékelése 

 A cukor-, zsír- és fehérjeemésztésre vonatkozó egyszerűbb biokémiai kísérlet elvégzése  
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 A keringési szervrendszer működésével összefüggő mérések (pl. vérnyomásmérés, 

pulzusszámmérések) elvégzése, következtetések levonása 

 A légzési szervrendszer működésével összefüggő megfigyelések és egyszerűbb mérések 

elvégzése (pl. légzésszámváltozás, kilélegzett levegő CO2-tartalma, vitálkapacitás-mérő 

készítése stb.) 

 A dohányzás káros hatásainak megismertetése kiselőadások, tanulói prezentációk során, 

érveléssel a saját és mások egészségmegőrzése érdekében 

 Emésztőenzimek működésének vizsgálata 

 Az epe és mosogatószer hatásának összehasonlító vizsgálata 

 Táplálkozási allergiák esetében alkalmazható étrendek készítése 

 Élelmiszerek só- és cukortartalmának vizsgálata 

 Az infarktus és az agyi keringési zavarok korai jeleinek összegyűjtése, összefoglaló 

esetleírások elemzése 

Témakör: Emberi szervezet felépítése és működése – III. Érzékelés, szabályozás 

Óraszám: 20 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 

biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 

szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek 

bizonyítására vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti 

változókat, megfigyeléseket és méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai 

vizsgálati módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt 

használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 

ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti 

az elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 

szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 

információs rendszerének biológiai alapjait. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb 

érzékszervi megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 

hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

 Az ember központi és környéki idegrendszerének megismerése konkrét példákon keresztül 

(pl. mozgásszabályozás, vérnyomás-szabályozás, a vércukorszint és a vér ozmotikus 

koncentrációjának szabályozása) 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése animációk alapján, a 

fertőzés, a gyulladás, az allergia kialakulására vonatkozó tudományos cikkek elemzése, a 

betegségek kialakulásának megelőzésére, csökkentésére irányuló egyéni cselekvési 

lehetőségek számbavétele 

Fogalmak 

mechanikai és hőérzékelés, reflex, látás, szemhibák és -betegségek; hallás, külső, középső, 

belső fül; egyensúlyozás, hormon, agyalapi mirigy, hasnyálmirigy, mellékvese, pajzsmirigy, 

központi és környéki idegrendszer, immunrendszer, immunválasz, kórokozó, antigén, antitest, 

védőoltás, gyulladás, allergia, bőrflóra, fertőzés, járvány 

Tevékenységek 

 Hideg- és melegpontok vizsgálata az emberi bőrfelszínen (páros gyakorlat) 

 A bőr 1 cm2-nyi területén elhelyezkedő nyomáspontok vizsgálata (kétpontküszöb-térkép) 

 A közel- és távollátás modellezése lencsékkel 

 Vakfolt kimutatásának gyakorlása 

 A csiga frekvenciafelfogó működésének modellezése 

 Alapvető reflexműködéseink (pl. térdreflex, pupillareflex) vizsgálata 

 Folyamatábra szerkesztése egy konkrét hormonális szabályozás megvalósulásáról  

 Bemutató ábrák készítése (poszteren vagy számítógépes animáción) különböző 

szabályozási folyamatokról (pl: vérnyomás-, testhőmérséklet-, légzés-, vércukorszint-

szabályozás stb.) 

 Kiselőadás, poszter készítése a hormonális megbetegedésekről 

 Az emberi immunrendszer felépítésének és működésének elemzése filmek, animációk 

és/vagy ábrák alapján 

 Kiselőadások készítése történelmi és jelenkori világjárványokról, az okok és a megelőzési, 

védekezési módok feltárása 

 Kiselőadások készítése a hazai kötelező védőoltások szerepéről és azok hiánya miatt 

kialakuló betegségekről 

Témakör: Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai 

Óraszám: 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 
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 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban 

tudományosan megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket 

és azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 

egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és 

tudatos családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, 

orvosilag ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 

értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 

szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 

szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 

hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) 

megismerése, a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás 

egyéni boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési 

módjainak megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú 

megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 

megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 
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 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok 

anatómiai és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani 

és pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 

társadalmi hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 

áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 

bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 
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nemi kromoszómák, nemi jellegek, ivari őssejtek, here, hímivarsejt, tesztoszteron, petefészek, 

petesejt, peteérés, méh, menstruáció, zigóta, embrió, magzatburok, magzat, fogamzás és 

fogamzásgátlás, családtervezés, FSH, LH, progeszteron, ösztrogén, HCG, veleszületett 

rendellenességek, magzati szűrővizsgálatok 

Tevékenységek 

 A nemi jellegeket és az egyedfejlődés során tapasztalható változásokat összehasonlító 

táblázat készítése 

 Az elsődleges nemi szervek felépítését és működését bemutató ábrák, animációk elemzése 

 Szaporító szervrendszert jellemző szövettani metszetek vizsgálata (méh, petefészek, here, 

ivarsejtek) 

 A menstruációs ciklus hormonális periódusait bemutató ábrák, animációk keresése és 

értelmezése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás módszereinek összehasonlítása és elemzése 

 Terhességi szűrővizsgálatok módjainak megismerése kiselőadások formájában vagy 

védőnői előadás során 

 Bemutató készítése az embrionális és magzati fejlődés főbb szakaszairól 

 Családtervezési módszerek megismerése szakember előadásában és/vagy tanulói 

kiselőadások formájában 

 Nőgyógyász előadása a fogamzás, a fogamzásgátlás, a terhesség, a szülés folyamatairól és 

a magzati szűrővizsgálatok módjairól 

Témakör: A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 
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 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek 

megkülönböztetésének képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 

rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 

egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó 

tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 

egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás 

és emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a 

tanulással összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a 

közösség szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre 

vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 

viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 

(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 

melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 

megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző 

program megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése 

(információfelvétel, -feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési 

folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 

játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 

halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 

funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak 

és formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 
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 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes 

agyterületek szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, 

következmények felismerése esettanulmányok alapján 

Fogalmak 

öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, 

szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, 

függőség 

Tevékenységek 

 Konrad Lorenz és Pavlov állatkísérleteinek bemutatása beszámolók vagy filmek alapján 

 Az ember öröklött és tanult viselkedési elemeit bemutató példák gyűjtése, megbeszélése 

 A természetben vagy állatkertben megfigyelhető faj viselkedésében látható mintázatok (idő, 

tér és cselekvés) számítógépes elemzése, dokumentálása 

 Drogok hatásmechanizmusát bemutató animációk elemzése  

 Idegsejtek, idegi hálózatok működését és a drogok hatását bemutató tudományos 

ismerettejesztő előadások, filmek megtekintése, közös megbeszélés 

 Esettanulmányok elemzése az eltérő tanulási képességek lehetséges okairól 

Témakör: Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 

Óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 

előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 

statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 

lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 

felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és 

kivitelez biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az orvosi diagnosztika, a szűrővizsgálatok és védőoltások célját, lényegét, értékeli 

ezek szerepét a betegségek megelőzésében és a gyógyulásban; 

 megkülönbözteti a házi- és a szakorvosi ellátás funkcióit, ismeri az orvoshoz fordulás 

módját, tisztában van a kórházi ellátás indokaival, jellemzőivel; 

 ismeri a leggyakoribb fertőző betegségek kiváltó okait, ismeri a fertőzések elkerülésének 

lehetőségeit és a járványok elleni védekezés módjait; 

 ismeri a leggyakoribb népbetegségek (pl. szívinfarktus, stroke, cukorbetegség, allergia, 

asztma) kockázati tényezőit, felismeri ezek kezdeti tüneteit; 
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 korábbi elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinek és készségeinek alkalmazásával 

képes a bekövetkezett balesetet, rosszullétet felismerni, segítséget (szükség esetén mentőt) 

hívni, valamint elsősegélyt nyújtani; 

 az emberi szervezet felépítéséről, működéséről szerzett tudását, eddigi elsősegélynyújtással 

kapcsolatos ismereteit és készségeit az egészséges életvitel kialakításában és az 

elsősegélynyújtásban alkalmazza; 

 szükség esetén képes a sérült vagy beteg személy ellátását a rendelkezésre álló eszközökkel 

(vagy eszköz nélkül) megkezdeni (sebellátás, vérzéscsillapítás, eszméletlen beteg ellátása, 

szabad légút biztosítása); 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 

egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat; 

 szükség esetén alkalmazza a felnőtt alapszintű újraélesztés műveleteit (CPR), képes 

félautomata defibrillátor alkalmazására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az orvosi diagnosztika céljának, legfontosabb eljárásainak megismerése 

 A legfontosabb laboratóriumi vizsgálatok céljának, indokoltságának, egyes módszereinek 

és gyógyítással kapcsolatos jelentőségének értékelése 

 Egyes orvosi képalkotó eljárások céljának, alkalmazásuk indokoltságának megértése 

(példákon keresztül), szükségességüknek az előnyök és kockázatok mérlegelésén alapuló 

elfogadása 

 A különféle sugárzások okozta megbetegedések okainak elemzése, kialakulásuk 

csökkentésének megismerése 

 Konkrét példák, esettanulmányok és filmek alapján a különféle típusú orvosi ellátások 

(házi-, szakorvosi, kórházi) céljának, egymással való összefüggésének megértése 

 A betegjogi képviselet lehetőségének, elérhetőségének ismerete, az igénybevétellel 

kapcsolatos tájékozottság megszerzése 

 A gyakoribb fertőző betegségek tüneteinek felismerése, az orvoshoz fordulás 

szükségességének felismerése, alapszintű járványügyi ismeretek megszerzése, a népességre 

kiterjedő védőoltások jelentőségének értékelése 

 Preventív szemléletű egészségműveltség kialakítása, a gyakoribb népbetegségek 

életmóddal összefüggő kockázati tényezőinek ismeretén alapuló életvitel kialakítása 

 A XXI. századi technológiákra alapozott egészségműveltség és -tudatosság, az 

önmegfigyelés, az otthoni mérések (testsúly, vérnyomás, vércukor) és mobiltelefonos 

applikációkon alapuló monitorozás lehetőségének megismerése 

 Az elsősegélynyújtás és életmentés elemi szabályainak gyakorlatban történő kivitelezése 

szimulációk során, telefonos applikációk alkalmazása 

 A mentőhívás lépéseinek és alapszabályainak megismerése, gyakorlása 

 A klinikai halál és a biológiai halál fogalmának értelmezése, annak megértése, hogy a halál 

nem pillanatnyi esemény, hanem folyamat, mely visszafordítható, ha az elsősegélynyújtó 

haladéktalanul és szakszerűen megkezdi az újraélesztést 

 A berendezés nélküli alapfokú újraélesztési eljárások megismerése és gyakorlati 

alkalmazása 
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 A félautomata defibrillátor működési mechanizmusának megismerése és alkalmazásának 

gyakorlati elsajátítása 

 A vérzések leggyakoribb okainak és a vérzéscsillapítás módjainak megismerése, 

alkalmazásuk képességének megszerzése 

 Sebtípusok megismerése és a fertőtlenítés, sebellátás szabályainak gyakorlati elsajátítása 

 Csonttörések típusainak, valamint a nyílt és zárt törések ellátásának megismerése 

 Ficam, rándulás ellátási szabályainak megismerése 

 Égési sérülési fokozatok megismerése, összehasonlítása, az égési sérülések alapvető ellátási 

teendőinek megismerése 

 Áramütést szenvedett egyén ellátásakor szükséges alapvető teendők megismerése 

 Mérgezési tünetek megismerése és az ellátás lépéseinek gyakorlati alkalmazása 

 Eszméletvesztést szenvedett egyén ellátási módjának megismerése 

Fogalmak 

laborvizsgálat, lelet, vérnyomás mérése, UH, röntgen, CT, MR, sugárbetegségek, betegjogok, 

népbetegség, fertőzés, járvány, újraélesztés, stabil oldalfekvés, defibrillátor, ájulás, sokkos 

állapot, vérzéstípusok, fertőtlenítés, csonttöréstípusok, ficam, égési sérülések fokozatai, 

mérgezések típusai 

Tevékenységek 

 Az egészséges életmód fenntartását szolgáló mobilapplikációk megismerése, értelmezése, 

elemzése, alkalmazásuk kritikai megítélése 

 Alapvető egészségügyi mérések (vérnyomásmérés, vércukorszintmérés) elvégzése, érvelés 

a rendszeres vizsgálatok és a betegségmegelőzés közötti összefüggésről 

 Az Egészségügyi törvény betegjogokra vonatkozó részeit bemutató kiselőadás megtartása 

 Teljes laborvizsgálati lap értelmezése szakember segítségével 

 Iskolai egészségnap vagy tematikus hét szervezése, ennek keretében szakemberek előadásai 

a betegellátás fokozatairól, módjairól 

 Az orvosi képalkotó eljárások (röntgen, ultrahang, CT, MR) működésének és diagnosztikai 

jelentőségének bemutatása tanulói prezentációkban 

 A szűrővizsgálatok rendszerének és szükségességének megismerése 

 Elsősegélynyújtást igénylő helyzetek megbeszélése, ezekkel kapcsolatos gyakorlatok 

elvégzése 

 Újraélesztési protokoll és félautomata defibrillátor alkalmazásának gyakorlása 

 

 

Témakör: Érettségi feladatok megoldása 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

Biztosan old meg feladatokat, jól felhasználna ismereteit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Figyelmesen, értelmezve old meg feladatokat. Jól használja ismereteit az összefüggések 

felfedezésében. Tudja értelmezni a tudományos szövegeket, és azt a tanultakkal össze tudja 

kapcsolni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tudja értelmezni és megoldani az érettségi szintű feladatokat. 
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Ismereteit komplexen alkalmazza, a tudományterületen belül és azon kívül is. 

Legyem önálló véleménye, és azt megfelelően tudja megfogalmazni, érvelni, magyarázni. 

FOGALMAK  

érvelés, magyarázat, hipotézis, önellenőrzés 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Feladatok frontális, csoportos és egyéni, megoldásainak gyakorlása. 

egyéni feladatok megoldása, annak ismertetése 

szóbeli beszámolók 

saját feladatok készítése a társaknak. 
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HELYI TANTERV 
 

1.1. DIGITÁLIS KULTÚRA 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0.évf. 9. évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP     5 3 3 2  

NYEK     3 3 3 2  

Nyolc évfolyamos 1 1 1 1  3 3 2  

 

Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. 

Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 

korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az 

informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. 

Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy 

segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 

megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  
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A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A digitális kultúra 

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, 

képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. 

Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 

flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 

témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 

tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 

feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 

ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 

felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 

hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható 

témafeldolgozást jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 

képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 

alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 

gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több 

célprogram megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási 

és a multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 

szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy 

a tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 

amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 

célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 

kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 

technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 

tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, 

projektek során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés 

fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd 

a megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban 

digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 

szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában 

blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt 

biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: 

használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 
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futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 

programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz 

nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 

ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 

mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 

tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe 

– beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem 

a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, 

vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett 

korlátozások megismerésére és elfogadására. 

Míg a digitális kultúra fejlesztése a 3–4. évfolyamon a tevékenykedtetés módszerével, gyakran digitális 

eszközök közvetlen használata nélkül történik, addig az 5–6. évfolyamon a tanulók már rendszeresen 

használják a számítógéptermet és az iskola számítógépes hálózatát.  

A tanulóktól már más tantárgyaknál is elvárás a digitális írástudás alapszintű ismerete, így a digitális 

kultúra tantárgy keretében a megfelelő szakmai-módszertani alapozásra, a tipográfiai ismeretekre, a 

diakockák megfelelő elrendezésére, a képek és ábrák célszerű beillesztésére kerül a hangsúly. Az 

ismeretek alkalmazása, mélyítése gyakran más tantárgyak keretében történik, ezért nélkülözhetetlen 

a tantárgyi koncentráció, a projektmunkák megvalósítása, a feladatok teammunkában történő 

megoldása. 

A problémamegoldás során a felső tagozatra áttérve az alsó tagozaton már megismert 

blokkprogramozást folytatjuk tovább, az életkornak megfelelő, az iskolában rendelkezésre álló 

eszközökkel. A vezérlőszerkezetek megismerése után azok tudatos választását, kezelésének jártasságát 

kell kialakítani. A hangsúlyt azonban nem a mélyebb összefüggésekre (pl. programozási tételekre) kell 

helyeznünk, hanem a problémák játékos, de átgondolt, kreatív megközelítésére, algoritmikus 

megoldására, többféle lehetőség végig gondolására. 

Az 5–6. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Helyi tanterv 

5. évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Helyi tanterv 

6. évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 6 8 

Online kommunikáció 5 3 2 

Robotika 11 4 6 

Szövegszerkesztés 12 7 5 

Bemutatókészítés 8 5 4 

Multimédiás elemek készítése 8 4 4 

Az információs társadalom, e-Világ 6 3 3 

A digitális eszközök használata 4 2 2 

Összes óraszám: 68 34 34 

Szabadon felhasználható órakeret 

(ismétlés, gyakorlás, számonkérés): 

 2 2 

Éves óraszám:  36 36 
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1.1.1. 5. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit; 

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal/drónnal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

A programozás építőkockái 
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Számok és szöveges adatok 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

Animáció, grafika programozása 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó 

tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, 

algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes élmények 

szerzése 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  

ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

TANULÓI ISMERTEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK  

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának 

fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÓI ISMERETEK 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának 

fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

Algoritmus készítése lépésekre bontással 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

Robotvezérlési alapfogalmak 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása  

Robotok vezérlése blokkprogramozással 

A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 

funkciókat is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat  

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

A tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása. Objektumok szövegben való 

elhelyezése. Összetett dokumentum készítése. Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Digitális 

képek alakítása, formázása. Hangszerkesztés. Webes publikáció készítése. 
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A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 

karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 

behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 

információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 

napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat 

tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív használatának 

fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 
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Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és 

illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, 

képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók 

szerkesztése 

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 

rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 

képméret változtatása 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 

okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás 

céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

TANULÓI ISMERETEK 

A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 

helyességéről. 

Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 

felhasználja napi tevékenysége során; 

Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák 

Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémákFOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 

digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 
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TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 

választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése 

Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs 

rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 

 

A fejlesztés várt eredményei az 5. évfolyam végén 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit; 

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  
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 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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1.1.2 6. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit; 

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

ismeri és tanári segítséggel használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

ismeri és használja a programozási környezet alapvető eszközeit; 

a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal/drónnal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Hétköznapi tevékenységek és információáramlási folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

 A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése; algoritmus leírásának módja 

 Nem számítógéppel megoldandó feladatok algoritmizálása 

 Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

 A programozás építőkockái 

 Számok és szöveges adatok 

 A program megtervezése, kódolása 
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 Tesztelés, elemzés 

 Szekvencia, elágazások és ciklusok; egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés 

és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

 A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

 Elágazások, feltételek kezelése; többirányú elágazás; ciklusok fajtái 

 Animáció, grafika programozása 

FOGALMAK 

algoritmus, folyamat, adat, adattípus, szöveges adatok, számok, bemenet, kimenet, problémamegoldó 

tevékenység, változó, algoritmus leírása, szekvencia, elágazás, ciklus, ciklusok fajtái, feltétel, 

algoritmustervezés, lépésenkénti finomítás elve, fejlesztői felület, blokkprogramozás, kódolás, 

tesztelés, elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az algoritmizálás nem számítógépes megvalósítása, az algoritmus eljátszása, személyes 

élmények szerzése 

 Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

 Változók használatát igénylő folyamatok programozása, és a kimeneti eredmények elemzése 

szélsőséges bemeneti értékek esetén 

 Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával 

és összeállításával 

 Jól részekre bontható projektfeladat megoldása páros vagy csoportmunkában  

 Mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények tesztelése, elemzése 

 Objektum tulajdonságának és viselkedésének beállítását igénylő feladat megoldása 

blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

TANULÓI ISMERTEK 

 Ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai 

környezetének elektronikus szolgáltatásait;  

 Ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

 Tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza 

az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 Önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

 Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző 

feladatokat, ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK  

 Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

 Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

 Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 
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 Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások, adattárolás, megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

 Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

 Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

 Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása 

és megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

 Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

 Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

 Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

 Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből 

álló, adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

 Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések 

sorrendjét, megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

 Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

 A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a 

kódsorozatot a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

 Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal/drónnal vagy más eszközzel 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az algoritmikus gondolkodás fejlesztése 

 Algoritmus készítése lépésekre bontással 

 Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

 A gyakorlati életből vett egyszerű problémák megoldása algoritmusok segítségével 

 Robotvezérlési alapfogalmak 
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 Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással  

 Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, algoritmus, blokkprogramozás, kódolás, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alapszolgáltatásokat nyújtó program előállítása blokkprogramozás segítségével 

 Blokkprogramozás használatával az események és azok kezelésének megismerése egyszerű 

játékok készítése kapcsán 

 Robotok vezérlése blokkprogramozással 

 Geometrikus ábrák útján mozgó robot programozása 

 A környezeti akadályokra reagáló robot programozása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 

funkciókat is alkalmaz; 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez;A tartalomnak megfelelően 

alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti be, helyezi el és 

formázza meg a szükséges objektumokat; 

 Ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szövegszerkesztési alapelvek 

 Szöveges dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 A dokumentum céljának megfelelően képek választása, beillesztése, átméretezése, elhelyezése 

 Adott tanórai, iskolai, hétköznapi problémához dokumentum készítése 

 Nyelvi funkciók kritikus használata, helyesírás-ellenőrzés, elválasztás 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegbevitel, megnyitás, mentés, kijelölés, másolás, törlés, áthelyezés, szövegegységek, karakter, 

karakter formázása, karakter típusa, karakter stílusa, karakter mérete, bekezdés, bekezdés formázása, 

behúzás, margó, lapméret, helyesírás-ellenőrző, elválasztás, kép beillesztése, képméret változtatása, 

információforrások etikus felhasználása, idézés szabályai 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Nyomtatott dokumentumokban alkalmazott betű- és bekezdésformátumok elemzése 

Egyszerű hétköznapi szöveges dokumentumok elkészítése, például: feliratok, tájékoztató táblák, 

napirend, menü 

Képeket, ábrákat, különböző karakter- és bekezdésformázással készült szövegeket, szimbólumokat 

tartalmazó dokumentumok készítése, például termékismertetők, címkék 

Részletes feladatleírás alapján dokumentumok önálló szerkesztése 

Az iskolai élethez, hétköznapi problémához, adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó 

szöveges dokumentum készítése projektmunka keretében, például fogalmazás készítése vagy egy 

földrajzi terület bemutatása 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek 

A bemutató objektumaira animációk beállítása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, animáció, dokumentumformátum, csoportmunka eszközei, lényegkiemelés, 

információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Minta alapján bemutató létrehozása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás alapján prezentáció szerkesztése 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 
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TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Feladatleírás, illetve minta alapján rasztergrafikus ábra létrehozása, összehasonlítása, szerkesztése és 

illesztése különböző típusú dokumentumokba 

Digitalizáló eszközök megismerése. Kép, hang és video digitális rögzítése 

Képszerkesztési műveletek: beillesztés, vágás, kitöltés, kijelölés, színválasztás, feliratozás, retusálás, 

képméret változtatása, transzformációk 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása grafikai programmal: ábrák készítése, képek, fotók 

szerkesztése 

FOGALMAK 

rajz, rasztergrafika létrehozása, rasztergrafika szerkesztése, rajzeszközök; kép, hang, video digitális 

rögzítése; digitalizáló eszköz, képszerkesztési műveletek, transzformációk, színválasztás, retusálás, 

képméret változtatása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása digitális eszközökkel, digitális fényképezőgéppel, 

okostelefonnal más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

A tárolt multimédiás elemek megosztása társakkal, feldolgozása páros és kiscsoportos 

munkaformában 

A saját eszközzel készített képből, videóból képrészlet kivágása prezentációhoz való felhasználás 

céljából 

Képkorrekció végrehajtása saját készítésű digitális képeken, ami a további alkalmazáshoz vagy 

feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Grafikai, bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban vektorgrafikus rajzeszközökkel 

ábrakészítés más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 önállóan keres információt, a találatokat hatékonyan szűri; 

 az internetes adatbázis-kezelő rendszerek keresési űrlapját helyesen tölti ki; 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 önállóan elektronikus levelet ír; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

TANULÓI ISMERETEK 

 A rendelkezésére álló eszközökkel, forrásokból meggyőződik a talált vagy kapott információk 

helyességéről. 
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 Információt keres az interneten más tantárgyak tanulása során, és felhasználja azt. 

 Állításokat fogalmaz meg grafikonokról, infografikákról, táblázatokról; a kapott információkat 

felhasználja napi tevékenysége során; 

 Információkat keres, a talált adatokat felhasználja digitális produktumok létrehozására; 

 Kiválasztja a számára releváns információt, felismeri a hamis információt 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az információ szerepe a modern társadalomban 

 Információkeresési technikák, stratégiák 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

 Az informatikai eszközök használatának következményei a személyiségre és az egészségre 

vonatkozóan 

 Adatok biztonságos kezelése, technikai és etikai problémák 

FOGALMAK 

e-Világ; e-ügyintézés; virtuális személyiség; információs társadalom; adatbiztonság; adatvédelem; 

digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Elektronikus levél írása hivatalos, iskolai, családi és baráti címzettnek 

 Nyilvános és baráti fórumba hozzászólás, posztolás, mások hozzászólásának értékelése 

 A családi és iskolai kapcsolatokban az elektronikus kommunikációs szabályok értékelése 

 Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az 

ezeket megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

 Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait 

TANULÓI ISMERETEK 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

 Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

 A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 

választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

 Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs 

eszközök. A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 
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 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 

etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése 

 Állományok tárolása, kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, minőség, ergonómia, be- és kiviteli periféria, háttértár, 

kommunikációs eszközök, fájl, fájlműveletek, mappa, mappaműveletek, mobileszközök operációs 

rendszere, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A digitális eszközök feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Projektfeladathoz kacsolódóan használandó perifériák lehetőségeinek megismerése, használata 
 

A fejlesztés várt eredményei az 6. évfolyam végén 
 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 

érti, hogyan történik az egyszerű algoritmusok végrehajtása a digitális eszközökön; 

egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

ismeri a kódolás eszközeit; 

adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

Online kommunikáció 

ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait;  

ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

Robotika 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

Bemutatókészítés 

egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Multimédiás elemek készítése 

digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Az információs társadalom, e-Világ 

ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A digitális eszközök használata 

célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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7–8. évfolyam 

A 7–8. évfolyam tananyaga szervesen kapcsolódik az 5–6. évfolyam tananyagához, annak spirális-

teraszos logikát követő mélyítése, bővítése. 

A digitális írástudás témaköreinek feldolgozása – az életkornak, ezáltal a magasabb absztrakciós 

szintnek, valamint a nagyobb közismereti tudásnak megfelelően – lehetővé teszi összetettebb 

problémák megoldását. Új elemként jelenik meg az adatok táblázatos elrendezése, vektorgrafikus 

ábrák beillesztése, valamint kitekintés a webes dokumentumok világába. A digitális írástudás 

alapjainak elsajátítását a 8. évfolyam végére lényegében lezárjuk. 

A problémamegoldás fejlesztésében új témakörként jelenik meg a táblázatkezelés, amely alapszinten 

ugyan, de kerek egészet alkot. Az algoritmizálás, programozás témakörében a tanulók már 

csoportmunkában önállóan fejlesztenek blokkalapú programokat, megismerkednek az 5–6. osztályban 

tanulttól eltérő platformmal is. A 8. osztály végére a blokkprogramozás mint algoritmizálási, kódolási 

eszköz lezárásra kerül. 

A 7–8. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Helyi tanterv 

7.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Helyi tanterv 

8.évfolyam 

órakerete 

heti 1 órára 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 15 7 8 

Online kommunikáció 4 2 2 

Robotika 8 4 4 

Szövegszerkesztés 8 4 4 

Bemutatókészítés 6 3 3 

Multimédiás elemek készítése 6 3 3 

Táblázatkezelés 12 6 6 

Az információs társadalom, e-Világ 5 3 2 

A digitális eszközök használata 4 2 2 

Összes óraszám: 68 34 34 

Szabadon felhasználható órakeret 

(ismétlés, gyakorlás, számonkérés): 

 2 2 

Éves óraszám:  36 36 
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1.1.3 7. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy 

lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
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Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 
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FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

TANULÓI ISMERETEK 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 
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Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a 

szöveg formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel 

összetett funkciókat is alkalmaz; 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

 Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges 

dokumentumok szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

 Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Mentés különböző formátumokba 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 

kép beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 

PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 
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TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

 Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

 Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

 Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

 Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

 Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

 Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

 Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított 

eljárásokat; 

 Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, 

személyes véleményét megfogalmazza; 

 Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz 

létre; 
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 Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 

 Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-

készítés) és javítása 

 Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz 

és bemutatókhoz 

 Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

 Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok 

felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása 

különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, 

tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

TANULÓI ISMERETEK 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás 

elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 
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Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 

táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

 Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

 A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói 

felületet választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 
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Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az 

adott probléma megoldásához szükségesek 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos 

felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 

és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, 

operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak 

tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek megismerése 
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A fejlesztés várt eredményei a 7. évfolyam végén 

 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 
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Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit 
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1.1.4 8. évfolyam 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy 

lehetséges módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 
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Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az 

eredmények tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat 

TANULÓI ISMERETEK 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

Társaival együttműködve online és offline környezetben egyaránt megold különböző feladatokat, 

ötleteit, véleményét megfogalmazza, részt vesz a közös álláspont kialakításában. 

Ismeri és használja a kapcsolattartás formáit és a kommunikáció lehetőségeit a digitális környezetben; 

Ismeri a mobileszközök alkalmazásának előnyeit, korlátait, etikai vonatkozásait; 

Közvetlen tapasztalatokkal rendelkezik a mobileszközök oktatási célú felhasználásával kapcsolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Online kommunikációs csatornák önálló használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és -megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

TANULÓI ISMERETEK 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Eredményétől függően módosítja a problémamegoldás folyamatában az adott, egyszerű 

tevékenységsorokat; 

Alkalmaz néhány megadott algoritmust tevékenység, játék során, és néhány egyszerű esetben 

módosítja azokat. 

Értelmezi a problémát, a megoldási lehetőségeket eljátssza, megfogalmazza, egyszerű eszközök 

segítségével megvalósítja; 

Felismer, eljátszik, végrehajt néhány hétköznapi tevékenysége során tapasztalt, elemi lépésekből álló, 

adott sorrendben végrehajtandó cselekvést; 

Egy adott, mindennapi életből vett algoritmust elemi lépésekre bont, értelmezi a lépések sorrendjét, 

megfogalmazza az algoritmus várható kimenetelét; 

Feladat, probléma megoldásához többféle algoritmust próbál ki; 

A valódi vagy szimulált programozható eszköz mozgását értékeli, hiba esetén módosítja a kódsorozatot 

a kívánt eredmény eléréséig. Tapasztalatait megfogalmazza, megvitatja társaival; 

Adott feltételeknek megfelelő kódsorozatot tervez és hajtat végre, történeteket, meserészleteket 

jelenít meg padlórobottal vagy más eszközzel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 
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A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a nyomtatás 

környezetre gyakorolt hatásaival; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű feladatokat old meg informatikai eszközökkel. Esetenként tanítói segítséggel összetett 

funkciókat is alkalmaz; 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok 

szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy 

kép beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása 

PDF formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, illeszti 

be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

TANULÓI ISMERETEK 

Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít. 

Egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

Ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

Etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

Ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet tartalmazó prezentáció létrehozása, formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a 

megfelelő szerkezet kialakításával, az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására. 

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

Megvizsgálja és értékeli az általa vagy társai által alkalmazott, létrehozott, megvalósított eljárásokat; 

Adott szempontok alapján megfigyel néhány, grafikai alkalmazással készített produktumot, személyes 

véleményét megfogalmazza; 

Grafikai alkalmazással egyszerű, közvetlenül hasznosuló rajzot, grafikát, dokumentumot hoz létre; 

Egy rajzos dokumentumot adott szempontok alapján értékel, módosít; 
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Egyszerű prezentációt, ábrát, egyéb segédletet készít 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és 

javítása 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása 

rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása 

különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, 

tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

TANULÓI ISMERETEK 

 Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek. 

 Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

 Az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza. 

 Az adatok szemléltetéséhez diagramot készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

 Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

 Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, 

adattípus. Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, 

mozgatás elsajátítása 

 Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata 

táblázatkezelőkben 

 Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 
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 Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

 Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

 Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 

táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

 Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése 

különböző forrásokból 

 Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

 A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban 

 Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

 Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

 Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével 

 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az adatok 

védelmét biztosító lehetőségeket; 

védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

TANULÓI ISMERETEK 

Képes feladat, probléma megoldásához megfelelő applikáció, digitális tananyag, oktatójáték, 

képességfejlesztő digitális alkalmazás kiválasztására.  

Közvetlen tapasztalatokat szerez a digitális eszközök használatával kapcsolatban. 

A feladathoz, problémához digitális eszközt, illetve alkalmazást, applikációt, felhasználói felületet 

választ; felsorol néhány érvet választásával kapcsolatosan; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 
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e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, továbbításával 

kapcsolatos problémák kezeléséről; 

ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

TANULÓI ISMERETEK 

Kiválasztja az általa ismert informatikai eszközök és alkalmazások közül azokat, amelyek az adott 

probléma megoldásához szükségesek 

Elmélyülten dolgozik digitális környezetben, önellenőrzést végez. 

Önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét. 

Az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

Értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

FEJLESZTÉSI FELADATOK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. A 

felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos 

felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 
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Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 

és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, 

operációs rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak 

tömörítése, helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok 

megosztása a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek megismerése 

 

A fejlesztés várt eredményei az 8. évfolyam végén 

 
Algoritmizálás és blokkprogramozás 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

Online kommunikáció 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

Robotika 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

Szövegszerkesztés 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és kritikusan használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 
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Bemutatókészítés 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

Multimédiás elemek készítése 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

Táblázatkezelés 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

Az információs társadalom, e-Világ 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

A digitális eszközök használata 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 
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Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. 

Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 

korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai 

tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez 

természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani 

hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, 

szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti 

a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő 

kommunikációs stílus kialakítását.  

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

kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 

melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő 

bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 

környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő 

élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 

témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 

tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 
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feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 

ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 

felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 

hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást 

jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 

képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 

alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 

gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több célprogram 

megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási és a 

multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 

szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a 

tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 

amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 

célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 

kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 

technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 

tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek 

során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos 

részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a 

megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban 

digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 

szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában 

blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt 

biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: 

használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 

futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 

programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz 

nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 

ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és mobilkommunikációs 

eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas 

alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a 

tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a 

tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások 

megismerésére és elfogadására. 
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1.1.5 9/AJTP évfolyam 

A digitális kultúra sokoldalú fejlesztésének követelménye az Arany János Tehetséggondozó Program fő 

célkitűzései közé tartozik. A gazdagító év során lehetőséget kell biztosítani, hogy a tanulók között 

tapasztalható felkészültségbeli különbségek kiegyenlítésre kerüljenek, ezért a tanterv a 7-8. évfolyam 

kerettantervének témaköreire és fejlesztési feladataira épül, hidat képezve ezzel a meglévő és a 

középiskolai tananyag elsajátítása megkezdéséhez szükséges ismeretek és képességek kívánatos szintje 

között. Ebből a meggondolásból kiindulva a tanév elején feltétlenül javasolt a tanulók előzetes tudásának 

feltérképezése, melynek eredménye kiindulási alapja lehet a pedagógiai munkának. 

Tekintettel arra, hogy a program továbbra is célul tűzi ki a tanulók számára az ECDL vizsga teljesítését, 

az egyes modulokhoz kapcsolható témakörök végén megjelenítésre kerültek a modulvizsga sikeres 

teljesítéséhez szükséges követelmények is. Az érintett témakörökre javasolt óraszámok a modulvizsga 

teljesítéséhez szükséges mértékben kerültek megállapításra. Az javasolható, hogy a gazdagító év végére 

legalább négy modulból sikeres vizsgával rendelkezzenek a tanulók. 

Kiemelt feladat, hogy a tanulókat sikeresen érzékenyítsük a matematikai logika, az algoritmizálás, a 

programozás, a robotika, az összetettebb, komolyabb gondolkodási képességet igénylő területek 

irányába. A tanterv ehhez magasabb óraszámot is biztosít. A heti négy órás tanterv témakörei közé ezért 

bekerült a táblázatkezelés, a fennmaradó óraszám fordítható a programozási nyelvek irányába történő 

elmozdulásra, az ilyen irányú tehetséggondozásra. 

Figyelmet szükséges fordítani arra, hogy az átlagosnál magasabb szintű affinitással rendelkező tanulók 

differenciált foglalkoztatás keretében felkészítésben részesüljenek az AJTP informatika versenyére, 

illetve lehetőséget kapjanak az országos szintű megmérettetésekbe történő bekapcsolódásra is. 

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 180 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Előzetes tudás felmérése 2 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 25 

Online ismeretek és kommunikáció  15 

Robotika 25 

Szövegszerkesztés  25 

Bemutatókészítés  18 

Multimédiás elemek készítése 7 

Az információs társadalom, e-Világ 10 

Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata  22 

Táblázatkezelés 31 

Összes óraszám: 180 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 
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 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 

 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges 

módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények 

tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 
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TÉMAKÖR: Online ismeretek és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait; 

 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások 

segítségével 

Az ECDL modulvizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma, 

– tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket, 

– keressen hatékonyan online információkat és értékelje mérlegelően a webes tartalmakat, 

– értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket, 

– értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát, 

– tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat, 

– tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni. 

Az Online alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 

FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és mérlegelve használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok 

szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 
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Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy kép 

beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása PDF 

formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

Az ECDL Szövegszerkesztés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudnia kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni, 

– A hatékony munkavégzés érdekében tudnia kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni, 

– Tudnia kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani 

másokkal, és továbbítani is lehet, 

– Tudnia kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni, 

– Tudnia kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni, 

– Tudnia kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. 

Az Szövegszerkesztés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a megfelelő 

szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  
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Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

Az ECDL Prezentáció modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismernie kell beépített funkciókat (pl. Súgó), 

– Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, 

ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat, 

– A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni 

alkalmazni, 

– Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni, 

– Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a 

nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt. 

Az Prezentáció modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és 

javítása 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása 

rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása 

különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, 

tükrözés, geometriai transzformációk 
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TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 

 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 

 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. 

A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos 

felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 

és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs 

rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, 

helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok megosztása 

a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek megismerése 

Az ECDL Számítógépes alapismeretek modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, 

– indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet, 

– hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal, 

– képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó 

funkciókat, 

– képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot, 

– ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni, 

– értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni, 

– értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni, 

– tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával, 
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– ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos 

megfontolásokat 

Az Számítógépes alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 31 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 az adatokat táblázatos formába rendezi és formázza; 

 problémákat old meg táblázatkezelő program segítségével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 cellahivatkozásokat, matematikai tudásának megfelelő képleteket, egyszerű statisztikai 

függvényeket használ táblázatkezelő programban; 

 az adatok szemléltetéséhez diagramot készít; 

 tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az adatok csoportosítási, esztétikus megjelenítési lehetőségei 

Táblázatkezelési alapfogalmak: cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adattípus. 

Adatok táblázatos formába rendezése, feldolgozása. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása 

Statisztikai adatelemzés, statisztikai számítások. Statisztikai függvények használata táblázatkezelőkben 

Adatok feldolgozását segítő számítási műveletek 

Feladatok a cellahivatkozások használatára. Relatív és abszolút cellahivatkozás. Saját képletek 

szerkesztése. Függvények használata, paraméterezés 

Más tantárgyaknál felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei. Diagram létrehozása, szerkesztése. Diagramtípusok 

FOGALMAK 

táblázatkezelési alapfogalmak, cella, oszlop, sor, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, adatok 

táblázatos formába rendezése, adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, relatív és abszolút 

cellahivatkozás, saját képletek szerkesztése, függvények használata, paraméterezés, adatok 

csoportosítása, diagram létrehozása, diagram szerkesztése, diagramtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Mérési eredmények, nyomtatott és online adathalmazok, táblázatok elemzése 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

táblázatkezelő programban 

Az osztály, évfolyam vagy az iskola adatainak statisztikai elemzése 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével 

Az ECDL Táblázatkezelés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell táblázatokat létrehozni, menteni különböző fájlformátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismerni kell beépített funkciókat pl. a Súgót. 

– Tudni kell a cellába adatot bevinni és listákat létrehozni.  

– Tudni kell adatot kijelölni, rendezni, másolni, mozgatni, törölni, továbbá sorokat és oszlopokat 

szerkeszteni a munkalapokon; másolni, mozgatni, törölni és megfelelően átnevezni a munkalapokat, 
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– Tudni kell táblázatkezelő funkciók segítségével matematikai és logikai függvényeket létrehozni,  

– Megfelelő gyakorlattal kell rendelkezni a függvények létrehozásában és a függvényhibák 

felismerésében, illetve szám és szövegtartalom formázásában, 

– Az információ minél pontosabb átadása érdekében ki kell tudni választani, létre kell tudni hozni, és 

meg kell tudni formázni a megfelelő grafikont, 

– Tudni kell a táblázat oldalszámait megfelelően beállítani, illetve ellenőrizni és javítani a tartalmat a 

nyomtatás előtt. 

A Táblázatkezelés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

honlapján érhetők el. 

 

Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel történő megoldását is. 

Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, amelyekkel 

korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán az informatikai 

tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájuk sokoldalú fejlesztését igényli. Ez 

természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és módszertani 

hátteret a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek keresésére, 

szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy segíti 

a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak megfelelő 

kommunikációs stílus kialakítását.  

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

kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 

melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő 

bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 
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környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő 

élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat négy témakör köré szervezi, amelyek szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként nem jelenik meg. Ezt a témakört a többi 

témakör oktatásában dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé teszi. A 

tanulók mindennapi életük során sokféle digitális eszközzel és e-megoldással találkoznak. A tananyag 

feldolgozása során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon összegyűjtött 

ismereteire, azt rendszereznünk, kiegészítenünk kell. Az informatikai eszközök megismerése 

felhasználói szemléletű: hogyan kell üzembe helyezni, hogyan kell a különböző funkciókat beállítani, 

hogyan kell a működési hibákat elhárítani. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást 

jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudás közvetlen gyakorlati hasznát a tanulók az iskolai élet egyéb területein, más 

tantárgyak esetében is megtapasztalják. Az informatikatanár rendelkezik megfelelő szakmódszertani 

képzettséggel, ezért a digitális írástudás alapjait neki kell átadnia, míg a többi tantárgy az ismeretek 

alkalmazásának és felhasználásának nélkülözhetetlen terepe. 

A tanuló a digitális írástudás fejlesztése során a megfelelő szintű és biztonságos eszközhasználat 

gyakorlásával problémaorientált feladatmegoldásokat sajátít el, lehetőség szerint minél több célprogram 

megismerésével. A szövegszerkesztési, a bemutatókészítési, a rajzolási, a képfeldolgozási és a 

multimédia ismereteknél a gyakorlati felhasználás, a dokumentumkészítés lényegesebb, mint egy 

szoftver részletes funkcionalitásának ismerete. A megfelelő szemlélet kialakítása lehetővé teszi, hogy a 

tanuló a későbbiekben olyan szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, céljaira felhasználjon, 

amelyek nem voltak részei a formális iskolai tanulásának. Ebben a nevelési-oktatási szakaszban fontos 

célkitűzés, hogy a hétköznapi életből vett feladatok mellett a többi tantárgy tanulása során felbukkanó 

problémák is előkerüljenek. A tanulók ismerkedjenek meg az információszerzés, tárolás, értékelés és 

kreatív felhasználás folyamatával. Tanuljanak meg ismereteket szerezni különböző digitális 

technológiák segítségével a más tantárgyak tanulása során felmerülő témakörökben. Kollaboratív 

tevékenységgel használják fel a megszerzett ismereteket például kiselőadások, tanulmányok, projektek 

során. A problémamegoldás a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási feladatok, a munkavégzés fontos 

részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához azok megértése, részekre bontása, majd a 

megfelelő lépések tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás egyre gyakrabban 

digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei között kiemelt 

szerepet kap a problémamegoldás témaköre. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. Ez az alapfokú képzés második nevelési-oktatási szakaszában 

blokkprogramozással valósul meg, ami játékos, de az algoritmikus gondolkodást jól fejlesztő eszközt 

biztosít. A blokkprogramozás az iskola lehetőségeitől függően sokféle módon megvalósítható: 

használhatunk robotot, készíthetünk mobilalkalmazásokat, alkalmazhatunk mikrokontrollert, vagy 

futtathatunk valamilyen asztali, kifejezetten a blokkprogramozáshoz készült fejlesztői környezetet. A 

programozási feladatok kezdetben mindig olyanok legyenek, melyeket a tanulók informatikai eszköz 

nélkül is el tudnak játszani, hogy legyen személyes élményük a megoldandó feladattal kapcsolatosan. 
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Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 

ma már az állampolgári kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és mobilkommunikációs 

eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a tanórák rugalmas 

alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe – beleértve ebbe a 

tanulók saját mobileszközeinek alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai 

újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a 

tudatos felhasználói és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások 

megismerésére és elfogadására. 
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1.1.6 9/Ny évfolyam 

A digitális kultúra sokoldalú fejlesztésének követelménye gimnáziumunk fő célkitűzései közé tartozik. 

Fontos, hogy a tanulók között tapasztalható felkészültségbeli különbségek kiegyenlítésre kerüljenek, 

ezért a tanterv a 7-8. évfolyam kerettantervének témaköreire és fejlesztési feladataira épül, hidat képezve 

ezzel a meglévő és a középiskolai tananyag elsajátítása megkezdéséhez szükséges ismeretek és 

képességek kívánatos szintje között. Ebből a meggondolásból kiindulva a tanév elején feltétlenül 

javasolt a tanulók előzetes tudásának feltérképezése, melynek eredménye kiindulási alapja lehet a 

pedagógiai munkának. 

Tekintettel arra, hogy gimnáziumunk továbbra is célul tűzi ki a tanulók számára az ECDL vizsga 

teljesítését, az egyes modulokhoz kapcsolható témakörök végén megjelenítésre kerültek a modulvizsga 

sikeres teljesítéséhez szükséges követelmények is. Az érintett témakörökre javasolt óraszámok a 

modulvizsga teljesítéséhez szükséges mértékben kerültek megállapításra. Az javasolható, hogy az év 

végére minél több modulból sikeres vizsgával rendelkezzenek a tanulók. 

Kiemelt feladat, hogy a tanulókat sikeresen érzékenyítsük a matematikai logika, az algoritmizálás, a 

programozás, a robotika, az összetettebb, komolyabb gondolkodási képességet igénylő területek 

irányába. A tanterv ehhez magasabb óraszámot is biztosít.  

A 9. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Előzetes tudás felmérése 2 

Algoritmizálás és blokkprogramozás 14 

Online ismeretek és kommunikáció  12 

Robotika 12 

Szövegszerkesztés  22 

Bemutatókészítés  14 

Multimédiás elemek készítése 6 

Az információs társadalom, e-Világ 8 

Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata  18 

Összes óraszám: 108 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás és blokkprogramozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 értelmezi az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatát; 

 egyszerű algoritmusokat elemez és készít; 

 ismeri a kódolás eszközeit;  

 adatokat kezel a programozás eszközeivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti, kezeli és használja az elemi adatokat; 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit; 

 a probléma megoldásához vezérlési szerkezetet (szekvencia, elágazás és ciklus) alkalmaz a tanult 

blokkprogramozási nyelven; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik az eseményvezérlésről; 

 vizsgálni tudja a szabályozó eszközök hatásait a tantárgyi alkalmazásokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírásának egy lehetséges 

módja 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok. Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Animáció, grafika programozása 

Mozgások vezérlése 

Tesztelés, elemzés 

Az objektumorientált gondolkozás megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, elemi adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, 

kódolás, animáció, grafika programozása, objektumorientált gondolkozás, típusfeladatok, tesztelés, 

elemzés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Életkornak és érdeklődési körnek megfelelő hétköznapi tevékenységek és információáramlási 

folyamatok algoritmusának elemzése, tervezése 

Hétköznapi algoritmusok leírása egy lehetséges algoritmusleíró eszközzel 

Vezérlőszerkezetek tudatos választását igénylő blokkprogramozási feladatok megoldása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

programozási feladatok megoldása 

Projektmunkában egyszerű részekre bontott feladat elkészítése a részfeladatok megoldásával és 

összeállításával 

Egyszerű algoritmussal megadható mozgások vezérlése valós és szimulált környezetben, az eredmények 

tesztelése, vizsgálata a lehetséges paraméterek függvényében 

Adatok kezelését, változók használatát igénylő folyamatok programozása 

Új objektum létrehozását igénylő feladatok megoldása blokkprogramozási környezetben 

TÉMAKÖR: Online ismeretek és kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri, használja az elektronikus kommunikáció lehetőségeit, a családi és az iskolai környezetének 

elektronikus szolgáltatásait; 
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 ismeri és betartja az elektronikus kommunikációs szabályokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Online kommunikációs csatornák használata, online kapcsolattartás 

Etikus és hatékony online kommunikáció a csoportmunka érdekében 

Online identitás védelmében teendő lépések, használható eszközök 

Adattárolás és megosztás felhőszolgáltatások használatával 

FOGALMAK 

online identitás, e-mail, chat, felhőszolgáltatások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus levél írása, üzenetküldő és csevegőprogram használata az elektronikus kommunikáció 

szabályainak betartásával 

Etikus és hatékony online kommunikáció az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó 

csoportmunka érdekében 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek használata az online kommunikációs alkalmazásokban 

Személyes adatok, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok tárolása és 

megosztása a családi és az iskolai környezet elektronikus szolgáltatásai, felhőszolgáltatások segítségével 

Az ECDL modulvizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– legyen tisztában, hogy mit jelent a web-böngészés és az online biztonság fogalma, 

– tudja használni a böngészőt és kezelni annak beállításait, könyvjelzőit és a webes kimeneteket, 

– keressen hatékonyan online információkat és értékelje mérlegelően a webes tartalmakat, 

– értse a kulcsfontosságú szerzői jogi és az adatvédelmi kérdéseket, 

– értse az online közösségek, a kommunikációt és az e-mail fogalmát, 

– tudjon küldeni, fogadni e-maileket és kezelni e-mail beállításokat, 

– tudjon e-maileket rendszerezni és keresni, naptárakat használni. 

Az Online alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Robotika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 adatokat gyűjt szenzorok segítségével; 

 mozgásokat vezérel szimulált vagy valós környezetben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és használja a blokkprogramozás alapvető építőelemeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Algoritmusok megvalósítása, modellezése egyszerű eszközök segítségével 

Szenzorok funkciói, paraméterei, használata 

Szenzorok, robotok vezérlésének kódolása blokkprogramozással 

Vezérlési feladatok megoldása objektumokkal, eseményvezérelten 

Az együttműködési készség fejlesztése csoportos feladatmegoldások és projektmunkák során 
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FOGALMAK 

robot, szenzor, blokkprogramozás, vezérlési szerkezetek, vezérlés, elágazás, ciklus 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A környezeti tárgyakra, akadályokra reagáló robot programozása 

Akadálypályát teljesíteni képes robot programozása 

A robot szenzorokkal gyűjtött adatainak rögzítése, feldolgozása egy akadálypályán; a viselkedés 

módosítása a gyűjtött adatoknak megfelelően 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat; 

 ismeri és mérlegelve használja a nyelvi eszközöket (például helyesírás-ellenőrzés, elválasztás); 

 a szöveges dokumentumokat többféle elrendezésben jeleníti meg papíron, tisztában van a 

nyomtatás környezetre gyakorolt hatásaival; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentumok létrehozása, formázása 

Feladatleírás, illetve minta alapján dokumentumok szerkesztése 

Szövegszerkesztési alapelvek. A szöveg tipográfiája, tipográfiai ismeretek. Szöveges dokumentumok 

szerkezete, objektumok. Élőfej és élőláb 

Táblázat beszúrása a szövegbe. A táblázat formázása 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Mentés különböző formátumokba 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

szövegszerkesztési alapelvek, tipográfia, dokumentumok szerkezete, objektumok, élőfej, élőláb, 

táblázat szövegben, táblázat tulajdonságai, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, webes 

dokumentumkészítés, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Kész minta alapján szöveges dokumentumok önálló létrehozása, például iratminták, adatlap készítése 

Adott tanórai vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó problémához, az iskolai élethez, hétköznapi 

problémához szöveget, képet, ábrát, táblázatot tartalmazó dokumentum készítése önállóan vagy 

projektmunka keretében, például tanulmány egy adott történelmi korról 

Adott dokumentum tartalmának megfelelő szerkezet kialakítása, például levélpapír készítése és 

sablonként történő mentése, élőfej és élőláb kialakítása és formázása, vízjel szerepeltetése egy kép 

beszúrásával 

Az elkészített dokumentum környezetbarát nyomtatásának megbeszélése, mentése és megnyitása PDF 

formátumban 

Szöveges dokumentum megosztása online tárhelyen 

 



 

60 
 

Az ECDL Szövegszerkesztés modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudnia kell dokumentumokkal dolgozni és azokat különböző fájl formátumokban elmenteni, 

– A hatékony munkavégzés érdekében tudnia kell beépített funkciókat (pl. Súgó) használni, 

– Tudnia kell olyan rövid dokumentumokat létrehozni és szerkeszteni, amelyeket meg lehet osztani 

másokkal, és továbbítani is lehet, 

– Tudnia kell egy dokumentumba táblázatokat, képeket és rajzolt objektumokat beszúrni, 

– Tudnia kell dokumentumokat körlevélhez előkészíteni, 

– Tudnia kell beállítani az oldalszámozást, a nyomtatás előtt ellenőrizni a helyesírást. 

Az Szövegszerkesztés modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi 

Társaság honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Bemutatókészítés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás dokumentumokat; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a szöveges és multimédiás dokumentum készítése során a szöveg 

formázására, tipográfiájára vonatkozó alapelveket; 

 etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prezentációkészítés alapszabályait, és azokat alkalmazza; 

 a tartalomnak megfelelően alakítja ki a szöveges vagy a multimédiás dokumentum szerkezetét, 

illeszti be, helyezi el és formázza meg a szükséges objektumokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szöveget, táblázatot, ábrát, képet, hangot, animációt, videót tartalmazó prezentáció létrehozása, 

formázása, paramétereinek beállítása 

Feladatleírás, illetve minta alapján prezentáció szerkesztése 

Bemutatószerkesztési alapelvek. A mondandóhoz illeszkedő megjelenítés 

Automatikusan és az interaktívan vezérelt lejátszás beállítása a bemutatóban 

Iskolai, hétköznapi problémák közös megoldása, a csoportmunka támogatása 

Az információforrások etikus felhasználásának kérdései 

FOGALMAK 

prezentáció, multimédiás objektum, dokumentumformátumok, csoportmunka eszközei, 

lényegkiemelés, dokumentum belső szerkezete, információforrások etikus felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Prezentáció készítése kiselőadáshoz (a digitális kultúrához, más tantárgyakhoz, az iskolai élethez, 

hétköznapi problémához kapcsolódó feladat) 

Bemutató készítése projektmunkában végzett tevékenység összegzéséhez, bemutatásához, a megfelelő 

szerkezet kialakításával az információforrások etikus használatával 

Tájékoztató vagy reklámcélú, automatikusan ismétlődő, animált bemutató készítése 

Rövid rajzfilm készítése prezentációkészítő alkalmazással  

Elkészített prezentáció megjelenítése többféle elrendezésben, mentése különböző formátumokba 

Az ECDL Prezentáció modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak: 

– Tudni kell prezentációkat létrehozni és elmenteni különböző fájl formátumokban, 

– A hatékonyság érdekében ismernie kell beépített funkciókat (pl. Súgó), 
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– Értelmezni kell tudni a különböző prezentációs nézeteket, tudni kell, mikor melyiket kell használni, 

ki kell tudni választani a különböző diaelrendezéseket és meg kell tudni szerkeszteni a diákat, 

– A prezentációk szövegét be kell tudni vinni, szerkeszteni és formázni. Egyedi címeket is kell tudni 

alkalmazni, 

– Képet, grafikát, rajzolt alakzatot kell tudni beszúrni, szerkeszteni, 

– Különböző animálási és áttűnési effektusokat kell ismerni; a tartalmat ellenőrizni és javítani kell a 

nyomtatás, illetve. a diák bemutatása előtt. 

Az Prezentáció modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 

honlapján érhetők el. 

TÉMAKÖR: Multimédiás elemek készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 digitális képeken képkorrekciót hajt végre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri egy bittérképes rajzolóprogram használatát, azzal ábrát készít; 

 bemutatókészítő vagy szövegszerkesztő programban rajzeszközökkel ábrát készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Kép, hang és video digitális rögzítése (képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés) és 

javítása 

Multimédia alapelemek: fotó, hang, video készítése, szerkesztése, felhasználása előadásokhoz és 

bemutatókhoz 

Raszter- és vektorgrafikai ábra összehasonlítása, szerkesztése és illesztése különböző típusú 

dokumentumokba 

Feladatleírás, illetve minta alapján vektorgrafikus ábra készítése. Görbék, csomópontok felhasználása 

rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

FOGALMAK 

képek szkennelése, digitális fotózás, videofelvétel-készítés, fotó, hang, video készítése, szerkesztése, 

felhasználása, rasztergrafika, vektorgrafika, görbék, csomópontok, csomópontműveletek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

A mindennapi, az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó kép, hang és video rögzítése 

szkennerrel, digitális fényképezőgéppel, okostelefonnal 

Rögzített, illetve rendelkezésre álló multimédia-alapelemek: fotó, hang, video szerkesztése és 

felhasználása előadásokhoz, bemutatókhoz 

Feladatleírás, illetve minta alapján raszter- és vektorgrafikai ábra készítése, szerkesztése, módosítása 

különböző dokumentumokba, előadásokhoz és bemutatókhoz 

Ábrakészítés során egyszerű transzformációs műveletek, igazítások, csoportműveletek használata 

Olyan grafikai feladatok megoldása, amelyek algoritmikus módszereket igényelnek: másolás, klónozás, 

tükrözés, geometriai transzformációk 

TÉMAKÖR: Az információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a digitális környezet, az e-Világ etikai problémáit; 
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 ismeri az információs technológia fejlődésének gazdasági, környezeti, kulturális hatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az információs társadalom múltját, jelenét és várható jövőjét; 

 online gyakorolja az állampolgári jogokat és kötelességeket; 

 ismeri az információkeresés technikáját, stratégiáját és több keresési szempont egyidejű 

érvényesítésének lehetőségét; 

 tisztában van a hálózatokat és a személyes információkat érintő fenyegetésekkel, alkalmazza az 

adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

 védekezik az internetes zaklatás különböző formái ellen, szükség esetén segítséget kér. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információs technológiai fejlesztés gazdasági, környezeti, kulturális hatásainak felismerése 

Az információ szerepe a modern társadalomban 

Információkeresési technikák, stratégiák, többszempontú keresés 

A digitális eszközök egészségre és személyiségre gyakorolt hatásai 

Az adatbiztonság és adatvédelem tudatos felhasználói magatartásának szabályai 

FOGALMAK 

e-Világ, e-kereskedelem, e-bank, e-állampolgárság, virtuális személyiség, információs társadalom, 

adatvédelem, internetes bűnözés, digitális eszközöktől való függőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például ókori számolási módszerek vagy 

elektromechanikus gépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy veszélyeshulladék-lerakási címek keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló, biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségeket alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Számítógépes alapismeretek, digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 célszerűen választ a feladat megoldásához használható informatikai eszközök közül; 

 önállóan használja az operációs rendszer felhasználói felületét; 

 önállóan kezeli az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 használja a digitális hálózatok alapszolgáltatásait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tapasztalatokkal rendelkezik az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett 

alkalmazások használatában; 

 az informatikai eszközöket önállóan használja, a tipikus felhasználói hibákat elkerüli, és elhárítja 

az egyszerűbb felhasználói szintű hibákat; 

 értelmezi az informatikai eszközöket működtető szoftverek hibajelzéseit, és azokról beszámol; 
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 tapasztalatokkal rendelkezik a digitális jelek minőségével, kódolásával, tömörítésével, 

továbbításával kapcsolatos problémák kezeléséről; 

 ismeri a térinformatika és a 3D megjelenítés lehetőségeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata 

Az informatikai eszközök be- és kiviteli perifériái, a háttértárak, továbbá a kommunikációs eszközök. 

A felhasználás szempontjából fontos működési elvek és paraméterek 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Az operációs rendszer segédprogramjai. Az állományok és könyvtárak tömörítése 

Az operációs rendszerek, helyi hálózatok erőforrásainak használata, jogosultságok ismerete. Tudatos 

felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, felhasználási területei, virtuális személyiség és a hozzá tartozó 

jogosultságok szerepe, kezelése. Alkalmazások a virtuális térben. Állományok tárolása, kezelése és 

megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

adat, információ, hír, digitalizálás, digitalizálás minősége, kódolás, kódolási problémák, ergonómia, be- 

és kikapcsolás folyamata, be- és kiviteli periféria, háttértár, kommunikációs eszközök, működési elv, 

működési paraméterek, hálózatok felhasználási területei, mobileszközök operációs rendszere, operációs 

rendszerek eszközkezelése, operációs rendszer segédprogramjai, állományok és könyvtárak tömörítése, 

helyi hálózat, jogosultságok, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Digitális eszközök és perifériáinak feladatot segítő felhasználása projektfeladatokban 

Bemutatóhoz, projektfeladathoz tartozó állományok rendezett tárolása a lokális gépen, azok megosztása 

a társakkal a felhőszolgáltatáson keresztül 

Adatok tömörített tárolása, továbbítása a hálózaton keresztül az együttműködés érdekében 

Történelmi, földrajzi témák feldolgozásához térinformatikai, térképalkalmazások felhasználása 

A 3D megjelenítés lehetőségeinek felhasználása tantárgyi feladatokban 

Közös munka esetén a digitális erőforrásokhoz tartozó hozzáférési és jogosultsági szintek megismerése 

Az ECDL Számítógépes alapismeretek modul sikeres teljesítéséhez a vizsgázó: 

– értse az IKT, a számítógép és az egyéb eszközök és szoftverek témájával kapcsolatos alapvető 

fogalmakat, 

– indítsa el és megfelelően kapcsolja is le a számítógépet, 

– hatékonyan tudjon dolgozni az asztalon található ikonokkal és az ablakokkal, 

– képes legyen módosítani az operációs rendszer főbb tulajdonságait, és használja a beépített súgó 

funkciókat, 

– képes legyen létrehozni és kinyomtatni egy egyszerű dokumentumot, 

– ismerje a fájlkezelés főbb fogalmait és hatékonyan tudjon fájlokat és mappákat rendszerezni, 

– értse az alapvető adattárolási fogalmakat és tudjon fájlokat tömöríteni, 

– értse a hálózati fogalmakat, a csatlakozások típusait és képes legyen az internethez csatlakozni, 

– tisztában legyen az adatvédelem fontosságával, a malware és a biztonsági mentés fogalmával, 

– ismerje a környezetvédelmi, hozzáférhetőséggel és a felhasználói egészséggel kapcsolatos 

megfontolásokat 

Az Számítógépes alapismeretek modul részletes követelményei a Neumann János Számítógép-

tudományi Társaság honlapján érhetők el. 
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Digitális kultúra 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő 

megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, 

amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán 

az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is 

igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 

megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és 

együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb 

absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A 

középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy sokkal 

szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, 

kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a 

diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat fejleszti. 

Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A tantárgy 

segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 

megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

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

tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, melyek 

birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő bemutatására. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó környezethez, 

képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a munkaerőpiac megkívánja. 

Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő élethosszon át tartó tanulás és 

flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

Az informatikai eszközök használata önálló tartalmi elemként csak a közép- és emelt szintű érettségi 

vizsgát közvetlenül előkészítő kurzusokban jelenik meg, elsősorban a 11-12. évfolyamon. Ezt a 

fejlesztési területet integráltan dolgozzuk fel akkor, amikor az adott eszköz használata azt szükségessé 

teszi. A tanuló ugyanakkor több olyan témakörrel is találkozik, ahol az elméleti háttér fontos alapokat 

biztosít a feladatok gyakorlati megoldásához (pl. grafika, adatbázis-kezelés). A tananyag feldolgozása 

során támaszkodnunk kell a tanulók különböző informális tanulási utakon megszerzett tudására, 

melyet kiegészítünk, rendszerezünk. A javasolt óraszám nem egyszeri, lezárható témafeldolgozást 

jelent, hanem egy becsült, összegzett elképzelést. 

A digitális írástudást a középiskolás tanulóktól a többi tantárgy tananyagának feldolgozása során, az 

iskolai élet egyéb területein, a hétköznapi életben és később, a felsőoktatásban is elvárják. A digitális 

írástudás alapjait a tanulók az általános iskolában megszerezték. A középiskolában ezt a tudást a 

tanulók életkori sajátosságainak megfelelően összetettebb problémákon – együttműködésben a többi 

tantárgy oktatóival – ismételjük, alkalmazzuk, illetve néhány ponton kiegészítjük (pl. körlevélkészítés, 

vektorgrafika, weblapkészítés). Nem egy szoftver részletes funkcionalitásának ismeretére kell 

törekednünk, hanem a tanulóknak minél több célprogrammal minél több szituációban érdemes 

találkozniuk. Ki kell alakítani a megfelelő szemléletet ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben olyan 

szoftvereket is bátran, önállóan megismerjen, alkalmazzon, amelyek nem voltak részei a formális 

iskolai tanulásának. 

A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel a hétköznapi élethelyzetek, a tanulási 

feladatok, a munkavégzés, a felsőoktatás fontos részét képezi. A feladatok eredményes megoldásához 

azok megértése, részekre bontása és tervezett, precíz végrehajtása szükséges. A problémamegoldás 

egyre gyakrabban digitális eszközökkel történik, ezért a digitális kultúra tantárgy tanulási eredményei 

között kiemelt szerepet kap. 

Az algoritmizálás, programozás ismerete elősegíti az olyan elvárt készségek fejlesztését, amelyek a 

digitális eszközökkel történő problémamegoldásban, a kreativitás kibontakozásában és a logikus 

gondolkodásban nélkülözhetetlenek. A középfokú oktatásban, az életkori sajátosságoknak 

megfelelően, fontos szerepet kap az algoritmusok megfogalmazása, létrehozása, és adott problémák 

megoldása során azok alkalmazása. Míg a tanulók az általános iskolában a blokkprogramozás 

eszközeivel ismerkedtek meg, középiskolai tanulmányaikban a grafikus felületet is kezelő fejlesztői 

környezetben egy könnyen tanulható programozási nyelvvel találkoznak. 

Az információs technológiákat nem csak a digitális szolgáltatások igénybevételéhez használjuk, azok 

ma már az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítéséhez is szükségesek. A webes és 

mobilkommunikációs eszközök széles választéka, felhasználási területük gazdagsága lehetővé teszi a 

tanórák rugalmas alakítását, és szükségessé teszi a tanulók bevonását a tanulási folyamat tervezésébe, 

egyéni adottságaikhoz, szükségleteikhez igazítva – beleértve ebbe a tanulók saját mobileszközeinek 

alkalmazását is. A témakör feldolgozása során nem a technikai újdonságokra kell helyezni a hangsúlyt, 



 

66 
 

hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói és vásárlói magatartás 

alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és elfogadására. 
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1.1.7 9–10. évfolyam 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9–10. 

évfolyamon feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése a középiskolában elvárt, a 

korábbinál bonyolultabb feladatok megoldására. Ugyancsak feladatunk az új környezetben a tanulók 

közötti együttműködés fejlesztése. A differenciált fejlesztés lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók 

egy-egy részterületen, egyéni érdeklődésüknek megfelelően elmélyültebb munkát végezzenek. 

A programozás és algoritmizálás témaköreiben a tanulók új kihívással találkoznak. Míg korábban a 

blokkprogramozás segítségével gyakran közvetlenül vezéreltek eszközöket, most magasabb szintű 

absztrakciót igénylő feladatokat oldanak meg hagyományosnak nevezhető, azaz a programkód 

közvetlen beírását elváró fejlesztői környezetben. Célszerű a fejlesztői környezetet és a programozási 

nyelvet úgy megválasztani, hogy az lehetőséget adjon az elterjedt grafikus felületek alkalmazására, 

továbbá könnyen kezelhető és hiteles, azaz akár ipari környezetben is elterjedt legyen. 

A 9–10. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 25 

Információs társadalom, e-Világ 3 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 17 

Számítógépes grafika 14 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 

Online kommunikáció 4 

Publikálás a világhálón 14 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 5 

A digitális eszközök használata 6 

Összes óraszám: 108 

 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 

ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, 

logikai; 

ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 

programozási nyelven kódolja; 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

Hétköznapi tevékenységekből a folyamat és az adatok absztrakciója 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek megismerése. Algoritmus leírása egy lehetséges 

módjának megismerése 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolatának vizsgálata 

Az elemi adatok és sorozatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Szekvencia, elágazások és ciklusok 

Példák típusalgoritmus használatára 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, ciklusok 

Változók, értékadás. Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása, tesztelése 

Az objektumorientált szemlélet megalapozása 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, szekvencia, 

elágazás, ciklus, egész szám, valós szám, karakter, szöveg, sorozat, logikai adat, egyszerű algoritmusok 

tervezése, vezérlési szerkezetek, eljárás, függvény, kódolás, típusfeladatok, tesztelés, hibajavítás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Egy formális programozási nyelv megismerése közösen megoldott egyszerű példákon keresztül 

Típusok, változók és vezérlőszerkezetek (szekvencia, elágazás, ciklus) tudatos választását igénylő 

feladatok önálló megoldása, a választás indoklása 

Programozási feladatok megoldása során algoritmusok megismerése, leírása és kódolása 

Az algoritmusok és az adatszerkezetek kapcsolatának használatát igénylő programozási feladatok 

megoldása, a választás indoklása 

Konkrét programozási feladathoz kapcsolódó algoritmusok leírása egy lehetséges módszerrel 

Feladat megoldása során a fejlesztői környezet lehetőségeinek használata (pl. tesztelés) 

Feladatmegoldás strukturálatlan algoritmussal és függvények, eljárások használatával 

Olyan problémák közös megoldása, amelyek során a függvények, eljárások paraméterezése a 

paraméterátadás különböző típusainak alkalmazását igényli 

Egy saját vagy más által készített program tesztelése 

Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 
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TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-

gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információ megjelenési formái, jellemzői 

Az információhitelesség ellenőrzésének egyszerű módjai 

A személyes adatok védelmének fontosabb szabályai 

Személyhez köthető információk és azok védelme 

FOGALMAK 

adat, információ, csatorna, személyes adat, e-ügyintézés, e-személyi igazolvány, e-kereskedelem, e-

szolgáltatások, elektronikus aláírás, álhír, lánclevél 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az állampolgári jogok és kötelességek online gyakorlása, például bejelentkezés egészségügyi 

vizsgálatra vagy közérdekű adatok keresése 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Személyes adatok kérésének, rögzítésének megfigyelése a közösségi portálokon, a keresőmotorok 

használatában 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 

Érdeklődési körnek, tanulmányoknak megfelelő információk keresése valamelyik keresőmotorban, és 

a találatok hatékony szűrése 

Iskolai környezetnek megfelelő e-szolgáltatások használata 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az applikációkat önállóan telepíti; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 
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Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás eltávolítása, 

kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszközökkel 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

adatokat táblázatba rendez; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr;  

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tipográfiai ismeretek 

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Adatok kezelése, szűrése, rendezése körlevél készítése céljából. Körlevél készítése 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása. Élőfej és élőláb kialakítása, lábjegyzet, tartalomjegyzék 

létrehozása 

Más tantárgyhoz kapcsolódó feladatok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, élőfej és élőláb, oldal elrendezése, stílus, sablon, körlevél, 

lábjegyzet, tartalomjegyzék, szakasztörés, hasáb 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Formanyomtatványok, sablonok alkalmazása, például iratminta, kérdőív készítése  

Önéletrajz, kérvény, hivatalos levél, formanyomtatvány készítése 

Körlevél – például értesítők, meghívók – készítése  

Adott nyersszöveg felhasználásával hosszú dokumentum formázása (például tartalomjegyzék, 

lábjegyzet beillesztése, hasábok, szakaszonként eltérő laptájolás, élőfej, élőláb kialakítása), az 

információforrások szabályos megnevezése, hivatkozása 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó tanulmány vagy beszámoló készítése projektmunka keretében 
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TÉMAKÖR: Számítógépes grafika 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

létrehozza az adott probléma megoldásához szükséges rasztergrafikus ábrákat; 

létrehoz vektorgrafikus ábrákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

tisztában van a raszter-, a vektorgrafikus ábrák tárolási és szerkesztési módszereivel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Digitális képek jellemzőinek és tárolásának megismerése 

A rasztergrafikus kép jellemzői: felbontás, színmélység 

Rasztergrafikus rajzolóprogram használata 

Színrendszerek, alakzatok színezése, átlátszóság, takarás, vágás 

Dokumentumszerkesztő program alakzataival ábra készítése minta vagy leírás alapján 

Rasztergrafikus és vektorgrafikus ábra tárolási módszerének ismerete 

Alakzatok egymáshoz képest történő elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, transzformációk 

Vektorgrafikus szerkesztőprogram használata 

Alakzatok rajzolása: rajzolóeszközök, pont, szakasz, ellipszis, kör, téglalap 

Vektorgrafikus ábra elkészítése minta vagy leírás alapján 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Alakzat tulajdonságainak módosítása: méret, szegély, kitöltés, feliratozás, átlátszóság, 

transzformációk: elforgatás, tükrözés 

Alakzatok egymáshoz viszonyított elrendezése: igazítás, elosztás, rétegek, eltolás, forgatás, 

csoportosítás, kettőzés, klónozás 

Görbék, csomópontok felhasználása rajzok készítésében. Csomópontműveletek 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója 

Elemi műveletek 3D-s modellel 

FOGALMAK 

rajzolóeszközök, színrendszerek, képfájlformátumok, felbontás, színmélység, pont, szakasz, ellipszis, 

kör, téglalap, átlátszóság, takarás, vágás, elforgatás, eltolás, tükrözés, feliratozás, igazítás, elosztás, 

rétegek, transzformációk, rasztergrafika, vektorgrafika, vonal, kör, ellipszis, sokszög, törött vonal, 

spirál, csillag, szín, színátmenet, vastagság, vonalvégződés, szaggatottság, csoportosítás, kettőzés, 

klónozás, csomópont, csomópontműveletek, 3D-s alakzat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában kép, hang és video önálló rögzítése és tárolása 

digitális eszközökkel 

A tárolt multimédiás elemek társakkal történő megosztása és feldolgozása 

Digitális képek képkorrekciója, amely a további alkalmazáshoz vagy feldolgozáshoz szükséges 

Bittérképes rajzolóprogrammal ábrák készítése más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában 

Más tantárgyak tananyagához kapcsolódó témában ábrakészítés bemutatókészítő vagy 

szövegszerkesztő program vektorgrafikus rajzeszközeivel 

Logók, piktogramok készítése geometrikus alakzatokból vektorgrafikus szerkesztőprogram 

használatával 
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Az elkészített vektorgrafikus ábrák átalakítása görbék, csomópontok módosításával, transzformációk 

végrehajtásával 

Vektorgrafikus ábrakészítés algoritmikus tervezése 

Raszter- és vektorgrafikus ábrák konverziója egy adott felhasználás igényeinek megfelelően 

Egyszerű 3D-s alakzat létrehozása, meglévő 3D-s alakzat elemi módosítása 

TÉMAKÖR: Multimédiás dokumentumok készítése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

digitálisan rögzít képet, hangot és videót, azokat manipulálja; 

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

alkalmazza az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemeket új dokumentumok 

készítéséhez; 

gyakorlatot szerez a fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő, a bemutatókészítő eszközök 

használatában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Multimédia állományok manipulálása 

Az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek felhasználásával új dokumentumok 

létrehozása 

Más tantárgyak projektfeladatainak bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

FOGALMAK 

fénykép, video, hangállomány készítése; fotó-, hang-, video-, multimédia-szerkesztő; digitális 

képfeldolgozás, -megosztás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Multimédia állományok (kép, hang, video) digitális rögzítése – például szkennerrel, digitális 

fényképezőgéppel, okostelefonnal – és manipulálása 

Adott probléma megoldásához az információkeresés során gyűjtött multimédiás alapelemek 

felhasználásával új dokumentumok létrehozása, például kép, videorészlet beszúrása a bemutatóba 

Más tantárgyak projektfeladatainak megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek 

kiválasztása. A projektfeladat bemutatása multimédiás dokumentumok alkalmazásával 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 
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ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problémának 

megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az online kommunikáció jellemzői 

Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

Az online közösségek szerepe, működése 

FOGALMAK 

chat, online közösség, kisegítő lehetőségek (az operációs rendszerben), digitális identitás, 

önérvényesítés, tolerancia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és alkalmazások használata 

Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata 

A hálózati, közösségi portálok identitáskérdésének összetettebb kezelése, elemzése 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz kisegítő lehetőségek beállítása 

Tematikus és kulcsszavas információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása például technikai, 

szaktudományos és szépirodalmi területen 

A találati lista szűkítése, bővítése és szűrése, valamint hitelességének ellenőrzése 

TÉMAKÖR: Publikálás a világhálón 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri a HTML formátumú dokumentumok szerkezeti elemeit; 

érti a CSS használatának alapelveit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

dokumentumokat szerkeszt és helyez el tartalomkezelő rendszerben; 

több lapból álló webhelyet készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Egy webes tartalomkezelő rendszer önálló használata 

Webdokumentum szerkezetének és alapelemeinek ismerete 

Webdokumentum tartalmának és stílusának szerkesztési lehetőségei, szétválasztásuk jelentősége 

Közlésre szánt szöveges és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok, 

fájlformátumok 

Az internetes publikálás módszereinek megismerése, szabályai 

Szövegek, képek, fotóalbumok, hang- és videoanyagok, weblapok publikálása tartalomkezelő 

rendszerben 

Weblapkészítés HTML nyelven weblapszerkesztővel 

Stíluslap csatolása weblaphoz, és a benne lévő stílusok használata a dokumentum formázásához 

Összetett webdokumentum készítése 
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FOGALMAK 

böngészőprogram, tartalomkezelő rendszer, weblap részei, weblap szerkezete, címsorok, bekezdések, 

felsorolások, táblázat, link, képek elhelyezése, stílusok, weblap szerkezeti elemek, weblap elemeinek 

formázása stílusokkal, szín és háttér beállítása, szövegformázás, táblázatok használata, hivatkozás 

készítése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Webes publikálásra szánt szöveges és képi információk előkészítése a tanuló érdeklődésének 

megfelelően választott témában 

Saját weboldal készítése webes tartalomkezelő rendszerben a tanuló érdeklődésének megfelelően 

választott témában 

Stílusokra épülő weboldalak szerkezetének közös elemzése 

Stíluslapot használó weboldal kinézetének módosítása a stíluslap cseréjével 

Az iskolai élethez vagy más tantárgyakhoz kapcsolódó, részletes feladatleírásnak megfelelő weboldal 

szerkezetének kialakítása kész stílusok felhasználásával 

Elkészített weblap internetes publikálása 

A tanuló érdeklődésének megfelelő, több weblapot tartalmazó dokumentum önálló elkészítése tanári 

segítséggel, kész stílusok alkalmazásával 

Választott témához kapcsolódó webes dokumentum elkészítése és publikálása csoportmunkában, 

kapott stílusok alkalmazásával, illetve azok részleges módosításával 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

az adatokat diagramon szemlélteti; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Adatok táblázatos elrendezése 

Adatok bevitele, javítása, másolása, formázása 

Szám, szöveg, logikai típusok. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása 

Számítási műveletek adatokkal, képletek szerkesztése 

Cellahivatkozások használata 

Függvények használata, paraméterezése 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel. Statisztikai függvények, feltételtől függő 

számítások, adatok keresése 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Diagram létrehozása, szerkesztése 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 
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abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, 

függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 

Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

elterjedt táblázatkezelő programban 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Egy feladat megoldásának kipróbálása többféle táblázatkezelő programban és online felületen 

Egy-egy adatsorból többféle diagram készítése, az adatok megtévesztő ábrázolásának felismerése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program segítségével 

és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum és idő, logikai 

Közérdekű adatbázisok elérése, adatok lekérdezése 

Szűrési feltételek megadása 

Hozzáférési jogosultság szerint adatlekérés, módosítás, törlés 

FOGALMAK 

adatbázis, adattábla, sor, rekord, oszlop, mező, adattípus, lekérdezés, jelentés; adattípusok: szöveg, 

szám, dátum, idő, logikai; szűrés, szűrési feltétel, logikai műveletek; hozzáférési jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatok lekérdezése, szűrése és nyomtatása közérdekű adatbázisokból, például menetrendekből, 

kulturális műsorokból, védett természeti értékekből 

A hozzáférési jogosultságok elemzése az adatbázisokban, például az iskolai elektronikus naplóban, 

digitális könyvtárban, online enciklopédiában 

Az adatbázisokra épülő online szolgáltatások, például az e-kereskedelem lehetőségeinek kipróbálása, 

vita azok biztonságos használatának lehetőségeiről 

A biztonsági beállítások lehetőségeinek elemzése, azok hatása, majd vizsgálata a különböző közösségi 

médiumok mint online adatbázisok esetén 
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TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, 

ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellemzőit, 

figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 

A digitális eszközök főbb egységei 

Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a felhőben 

FOGALMAK 

ergonómia, periféria, kommunikációs eszközök; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; 

tömörítés, digitális kártevők és védekezés ellenük, mobileszközök operációs rendszere, 

felhőszolgáltatások, szinkronizálás, etikus információkezelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása 

mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 

Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása számítógépes hálózat segítségével 
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1.1.8 11. évfolyam 

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy oktatását jelentősen befolyásolja a tanulók továbbtanulási 

szándéka. Azoknak a tanulóknak, akik digitális kultúra tantárgyból közép- vagy emelt szinten érettségi 

vizsgát kívánnak tenni, fel kell készülniük az érettségi vizsga követelményrendszerére. Esetükben a 

tananyagot ez a követelményrendszer is befolyásolja, így például az ott elvárt elméleti ismeretek 

rendszerezett feldolgozása is szükséges. Másrészt a tanulók a gimnázium befejezése után vagy 

továbbtanulnak, vagy a munka világában helyezkednek el, így valamennyi gimnazista számára fontos 

azoknak a kompetenciáknak a fejlesztése, amelyeket a felsőoktatási intézmények vagy a munkahelyek 

a digitális eszközök alkalmazásának terén elvárnak. 

Míg korábban a diákok kész, főleg weben át elérhető adatbázisokkal találkoztak, abból kértek le, 

módosítottak adatokat, addig a 11. évfolyamon új elemként jelenik meg a strukturált adatbázis-

kezelés. A diákok olyan elemi adatbázis-kezelési feladatokkal ismerkednek meg, melyekkel jól 

szemléltethető nagy mennyiségű, strukturált adat tárolása, feldolgozása az információszerzés 

érdekében. 

A 11. évfolyamon fontos szerepet kell kapniuk az olyan összetett problémák digitális eszközökkel 

történő megoldásának, amelyek akár egy munkahelyen, akár egy felsőoktatási intézményben végzett 

kutatómunka során felmerülnek. A tanulók egyre több olyan projektmunkát végeznek, amelyekben 

együttműködve egy valós, de az informatikától gyakran távol eső probléma feldolgozása során kell 

egyszerre többféle digitális eszközt és programot használniuk.  

A 11. évfolyamon a digitális kultúra tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 20 

Információs társadalom, e-Világ 4 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 

Szövegszerkesztés 4 

Online kommunikáció 2 

Táblázatkezelés 16 

Adatbázis-kezelés 20 

A digitális eszközök használata 2 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

érti az egyszerű problémák megoldásához szükséges tevékenységek lépéseit és kapcsolatukat; 
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ismeri a következő elemi adattípusok közötti különbségeket: egész, valós szám, karakter, szöveg, 

logikai; 

ismeri az elemi és összetett adattípusok közötti különbségeket; 

érti egy algoritmusleíró eszköz alapvető építőelemeit; 

érti a típusalgoritmusok felhasználásának lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

példákban, feladatok megoldásában használja egy formális programozási nyelv fejlesztői 

környezetének alapszolgáltatásait; 

szekvencia, elágazás és ciklus segítségével algoritmust hoz létre, és azt egy magas szintű formális 

programozási nyelven kódolja; 

a feladat megoldásának helyességét teszteli; 

tapasztalatokkal rendelkezik hétköznapi jelenségek számítógépes szimulációjáról; 

hétköznapi, oktatáshoz készült szimulációs programokat használ; 

tapasztalatokat szerez a kezdőértékek változtatásának hatásairól a szimulációs programokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az algoritmikus gondolkodást segítő informatikai eszközök és szoftverek használata 

A problémamegoldó tevékenység tervezési és szervezési kérdései. Szöveges specifikáció készítése 

A problémamegoldáshoz tartozó algoritmuselemek használata. Algoritmus leírása egy algoritmusleíró 

eszköz segítségével 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és az eredmények kapcsolata 

Az elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése és használata 

Egyszerű algoritmusok tervezése az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti finomítás elvei alapján 

Egyszerű típusalgoritmus használata 

A vezérlési szerkezetek megfelelői egy formális programozási környezetben 

Elágazások, feltételek kezelése, többirányú elágazás, feltételes ciklusok 

Eljárások, függvények alkalmazása 

A program megtervezése, kódolása 

Tesztelés, elemzés 

Objektumorientált szemlélet 

Mások által készített alkalmazások paramétereinek a program működésére gyakorolt hatásának 

vizsgálata 

FOGALMAK 

algoritmuselemek, tervezési folyamat, adatok absztrakciója, algoritmusleírási mód, egész szám, valós 

szám, karakter, szöveg, vektor, logikai adat, egyszerű algoritmusok tervezése, vezérlési szerkezetek, 

eljárás, függvény, kódolás, objektumorientáltság, típusfeladatok, tesztelés, elemzés, hibajavítás, 

hatékonyságvizsgálat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok egyszerű algoritmusának tervezése és 

kódolása 

Egy feladatot megoldó eljárás leírása egy algoritmusleíró eszközzel 

Az algoritmus végrehajtásához szükséges adatok és eredmények kapcsolatának meghatározása 

Típusalgoritmusok – összegzés, másolás, eldöntés, maximumkiválasztás – használatát igénylő 

problémamegoldás iskolai vagy közcélú adathalmazok használatával 

Problémamegoldás a programozási feladatokban, algoritmusok alkalmazása konkrét feladatokban 

önállóan és teammunkában 
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Adott probléma megoldása vizuális és karakteres fejlesztői környezet használatával is 

A vizuális fejlesztő környezet alapvető osztályainak, azok jellemzőinek, tulajdonságainak, 

metódusainak használatát igénylő játékos feladatok (pl. tili-toli, aknakereső, memory) 

Az alapvető vezérlők használata: címke, nyomógomb, szövegmező, jelölőnégyzet, rádiógomb a 

felhasználói felület programozásában alkalmazói jellegű feladatok során (pl. megrendelés beviteli 

felülete) 

Alapvető grafikus vezérlőelemek létrehozása és használata a felhasználó felület programozásában 

A program helyessége, a helyes működés vizsgálata saját vagy más által készített algoritmusban, 

programban, tapasztalatok közös megbeszélése 

Tesztelés adott nyelvi környezetben, a program különböző kimeneteinek tesztelésére alkalmas 

mintaadatok előállítása és használata 

Adott feladathoz készült különböző megoldások közös megbeszélése 

Hétköznapi és más tantárgyakhoz kapcsolódó problémák megoldása projektmunkában (pl. mérési 

eredmények feldolgozásával adott hipotézis vizsgálata, valószínűség-számítási feladatok, demográfiai 

modellek) 

TÉMAKÖR: Információs társadalom, e-Világ 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

tisztában van az e-Világ – e-szolgáltatások, e-ügyintézés, e-kereskedelem, e-állampolgárság, IT-

gazdaság, környezet, kultúra, információvédelem – biztonsági és jogi kérdéseivel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az információhitelesség ellenőrzésének összetett eljárásai 

A személyes adatokkal kapcsolatos etikai szabályok és törvényi előírások 

Az egyén és a közösség kapcsolata az információs társadalomban 

Az e-szolgáltatások főbb ismérvei 

FOGALMAK 

e-gazdaság, e-kereskedelem, e-közigazgatás, digitális állampolgárság, e-szolgáltatások, ügyfélkapu, 

GDPR, adatbiztonság, információvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az információs társadalom múltjában kijelölt szakasz (például PC-k története vagy ötödik generációs 

számítógépek) projektmódszerrel történő feldolgozása 

Az állampolgári jogok és kötelességek megadott területen történő online gyakorlása, e-ügyintézés és 

e-állampolgárság 

Az elektronikus kommunikáció gyakorlatában felmerülő problémák megismerése, valamint az ezeket 

megelőző vagy ezekre reagáló biztonságot szavatoló beállítások megismerése, használata 

Megfigyelések végzése és értelmezése a közösségi portálokon, keresőmotorok használata közben 

rögzített szokásokról, érdeklődési körökről, személyes profilokról 

Az adatok és az online identitás védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása, például a közösségi 

oldalakon elérhető személyes adatok keresése, korlátozása és törlése 
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Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak tananyagához 

kapcsolódó témában 

TÉMAKÖR: Mobiltechnológiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

céljainak megfelelő alkalmazást választ, az alkalmazás funkcióira, kezelőfelületére vonatkozó igényeit 

megfogalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 

mobilalkalmazásokat; 

az applikációkat önállóan telepíti; 

az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 

együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A mobileszközök kezelőfelületének használata, személyre szabása, egyedi igényekhez beállítása 

Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

Alkalmazások erőforrásigényének felmérése 

Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok célszerű használata 

Alkalmazás kezelőfelületének és feladatainak specifikálása 

Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz; alkalmazás, applikáció; alkalmazás telepítése, eltávolítása, 

oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat, alkalmazás erőforrásigénye, 

alkalmazásspecifikáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása mobileszközökkel 

Mobilalkalmazások minősítése ergonómiai szempontok alapján 

Mobilalkalmazások minősítése a rendelkezésre álló erőforrások és az alkalmazás hardverigénye 

alapján 

Egy tantárgyi cél érdekében fejlesztendő alkalmazás kezelőfelületének és funkcióinak meghatározása 

TÉMAKÖR: Szövegszerkesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri egy adott feladat megoldásához szükséges digitális eszközök és szoftverek kiválasztásának 

szempontjait; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival; 

adatokat táblázatba rendez. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

speciális dokumentumokat hoz létre, alakít át és formáz meg; 

tapasztalatokkal rendelkezik a formanyomtatványok, a sablonok, az előre definiált stílusok 

használatáról; 

etikus módon használja fel az információforrásokat, tisztában van a hivatkozás szabályaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Tipográfiai ismeretek 

Hosszú dokumentumok készítése, formázása 

Közösen használt dokumentum kezelése, tárolása 

Korrektúra alkalmazása, változások követése. Verziókövetés 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó feladatok, formanyomtatványok, hivatalos dokumentumok 

FOGALMAK 

karakterformázás, bekezdésformázás, oldal kialakítása, stílus, sablon, megosztott dokumentum, 

megjegyzés, korrektúra, változások követése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó hosszú dokumentum szerkesztése projektmunkában, például 

tanulmány készítése irodalomból, történelemből, etikából 

Információforrások etikus használata, például tanulmány készítésekor irodalomjegyzék beszúrása, 

ábrajegyzék beszúrása 

Dokumentumok közös használata online felületen, például csoportmunkában kialakított tartalom 

létrehozása 

Korrektúra alkalmazása, változások követésének bekapcsolása, például egy dokumentum tartalmának 

közös véleményezése 

TÉMAKÖR: Online kommunikáció 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 

szerepelvárásokat; 

ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a problémának 

megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit; 

tisztában van a digitális személyazonosság és az információhitelesség fogalmával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Veszélyhelyzetek az online kommunikáció folyamatában 

A kollaboráció jellemzői, alkalmazási példák 

A fogyatékkal élők online kommunikációját segítő hardver- és szoftvereszközök 

FOGALMAK 

felolvasóprogram, személyi asszisztens (operációs rendszerekben), kollaboráció, kooperáció, 

csapatmunka, személyiséglopás, online zaklatás 



 

82 
 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Elektronikus kommunikáció szabályainak betartásával két- vagy többrésztvevős kommunikációs 

lehetőségek és felhőalkalmazások használata 

Online közösségekben folytatott kommunikáció során a kialakult viselkedési kultúra és szokások, 

szerepelvárások használata. Az identitás kérdésének összetettebb kezelése, lehetséges veszélyek 

tudatosítása 

Az adatok védelmét biztosító lehetőségek alkalmazása  

Kollaboráció alkalmazása projektmunkában más tantárgyak tanulása során 

Fogyatékkal élők közötti kommunikációhoz a kisegítő lehetőségek beállítása. Online kommunikációt 

segítő hardver- és szoftvereszközök használata 

Információkeresési stratégiák és technikák alkalmazása az egyéni érdeklődésnek megfelelően más 

tantárgyak tanulása során 

TÉMAKÖR: Táblázatkezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

adatokat táblázatba rendez; 

táblázatkezelővel adatelemzést és számításokat végez. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

a problémamegoldás során függvényeket célszerűen használ; 

nagy adathalmazokat tud kezelni; 

az adatokat diagramon szemlélteti. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Szám, szöveg, logikai típusok 

Számformátumok alkalmazása. Dátum- és idő-, pénznem-, százalékformátumok alkalmazása. Egyéni 

számformátum kialakítása 

Saját képletek szerkesztése, cellahivatkozások használata 

Hétköznapi problémák megoldása táblázatkezelővel 

Adatok bevitele különböző forrásokból 

Más tantárgyakban felmerülő problémák megoldása a táblázatkezelő program segítségével 

Adatok elemzése, csoportosítása 

Nagy adathalmazok kezelése. Keresés, rendezés, szűrés 

Számítások végzése nagy adathalmazokon 

Az adatok grafikus ábrázolási lehetőségei 

FOGALMAK 

cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, adatimportálás; szöveg-, szám- és logikai 

típus; számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum, egyéni 

számformátum, relatív és abszolút cellahivatkozás, saját képlet szerkesztése, függvények használata, 

függvény paraméterezése, adatok keresése, rendezés, szűrés, adatok kiemelése formázással, diagram 

létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Az iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése különböző 

forrásokból 
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Összegyűjtött adatok táblázatos elrendezése táblázatkezelő alkalmazással 

A problémának megfelelő adattípusok, adatformátumok, képletek, függvények alkalmazása egy 

elterjedt táblázatkezelő programban 

Táblázatok megosztása és közös szerkesztése online táblázatkezelő felületen 

Nagyméretű adathalmaz elemzése a táblázatkezelő program lehetőségeivel 

Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban a táblázatkezelő program eszközeivel 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben az adatok feldolgozása táblázatkezelő program 

segítségével, és következtetések levonása az eredményekből 

TÉMAKÖR: Adatbázis-kezelés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

strukturáltan tárolt nagy adathalmazokat kezel, azokból egyedi és összesített adatokat nyer ki; 

a feladatmegoldás során az adatbázisba adatokat visz be, módosít és töröl, űrlapokat használ, 

jelentéseket nyomtat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri az adatbázis-kezelés alapfogalmait; 

az adatbázisban interaktív módon keres, rendez és szűr. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Strukturált adattárolás 

Adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai 

Táblakapcsolatok létrehozása, felhasználása 

Lekérdezések készítése 

Szűrési feltételek megadása 

Függvényhasználat adatok összesítésére 

Jelentések készítése 

Adatok módosítása, hozzáfűzése, törlése 

Közérdekű adatbázisok elérése 

FOGALMAK 

adatbázis, adattábla; sor, rekord; oszlop, mező; adattípus, kapcsolat, importálás, lekérdezés, jelentés; 

adattípusok: szöveg, szám, dátum, idő, logikai; összeg, átlag, szélsőérték, darabszám, szűrés, szűrési 

feltétel, logikai műveletek, hozzáférési jogosultság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása online adatbázisokból, például menetrendekből, film- és 

kulturális adatbázisokból, nyilvános adattárakból, az elektronikus naplóból 

Adatok szűrése, lekérdezése és nyomtatása egytáblás és többtáblás adatbázisokból adatbázis-kezelő 

rendszer segítségével 

Adott adathalmaz, például települési, népesedési adatok esetén érvelés az adathalmaz 

táblázatkezelővel vagy adatbázis-kezelő rendszerrel történő feldolgozása mellett 

A hétköznapi, iskolai élethez és más tantárgyakhoz kapcsolódó, valamint közérdekű adatok gyűjtése és 

adatbázis-kezelő programba való bevitele 
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Adott problémának megfelelő adattípusok választása, szűrési és lekérdezési feltételek, összesítő 

függvények alkalmazása egy adatbázis-kezelő programban 

Adott feladat különböző megoldási lehetőségeinek közös elemzése 

Összefüggések keresése nagyméretű adathalmazban 

Más tantárgyakhoz kapcsolódó projektben adatok feldolgozása és következtetések levonása 

TÉMAKÖR: A digitális eszközök használata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető szoftvereit, 

ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 

tendenciáit; 

tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet jellemzőit, 

figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és környezete egészségét; 

használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 

egyszerűbb felhasználói hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

A digitális eszközök főbb egységei, azok fejlődéstörténetének főbb állomásai 

Operációs rendszer segédprogramjai 

Állomány- és mappatömörítés 

Digitális kártevők elleni védekezés 

Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; etikus 

információkezelés 

Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

Állományok kezelése és megosztása a felhőben, jogosultságok kiosztása, kezelése 

FOGALMAK 

ergonómia; lokális, illetve hálózati fájl- és mappaműveletek; tömörítés, digitális kártevők és védekezés 

ellenük, mobileszközök operációs rendszere, felhőszolgáltatások, szinkronizálás, jogosultságok, etikus 

információkezelés, távmunka digitális eszközökkel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

Projektfeladathoz szükséges digitális eszközök kiválasztása, ergonomikus munkakörnyezet kialakítása 

mind szoftveres, mind hardveres szempontból 

A digitális eszközök biztonságos használatához szükséges lépések megtétele, az eszköz szoftveres 

karbantartása, vírusvédelme 
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Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat 

segítségével 

Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése. 
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1. HELYI TANTERV 
 

1.1. ÉNEK ÉS MŰVÉSZETEK 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0. évf.  9.évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP      1 1   

NYEK      1 1   

Nyolc évfolyamos 2 1 1 1  1 1   

 

5–8. évfolyam 

 
Az ének-zene tanításának legfőbb célja a tanulók zenei anyanyelvi ismereteinek bővítése. Fontos cél továbbá, 

hogy a megalapozott zenei képességek továbbfejlődjenek. Középpontban továbbra is a zenei aktivitás, ezen 

belül az éneklés áll. A kerettantervben két évre vonatkozó órakeretek vannak feltüntetve, melyek a különböző 

órai tevékenységek egymáshoz viszonyított arányát jelzik. A tematikai egységek és a tartalmak az oktatás 

gyakorlatában átfedik egymást. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek/Népdalok, műdalok  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Zenei ismeretek/Ritmikai fejlesztés  

4. Zenei ismeretek/Hallásfejlesztés  

5. Zenei ismeretek/Zenei írás-olvasás.  

A Készségek fő területei: előadói, befogadói és alkotó készség, melyek a fenti témakörökön belül 

találhatók. Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 

kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 

ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 

tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 

hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 

más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 

mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák 

által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 

hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 

gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 

zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve 
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azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi 

funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 

játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 

különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

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

a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 

képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen 

kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése 

hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

Fontos, hogy a tanulók minél differenciáltabban tudják megfogalmazni a zeneművek üzenetét és 

megtalálják önmagukat bennük. Ehhez szükséges a tanár változatos, és életkori sajátosságokhoz igazodó 

gazdag motivációs tárháza. 

Az ének-zene órák fontos célja a komplex élményátadás, mely a tanulót különféle tevékenységeken 

keresztül vonja be a zenélésbe. Ide tartozik a mozgás, koncertlátogatás, tánctanulás, a zenei anyaghoz 

kapcsolódó dramatikus előadások létrehozása és az órán kívüli gyűjtőmunka. A zenepedagógiai 

tevékenység jelentős mértékben alapoz a kortárs kulturális és zenei környezetre is, segít megérteni és 

feldolgozni a modern életvitelhez kapcsolódó nagy mennyiségű hangzó anyagot és megtalálni bennük 

a művészi értékeket. Az élményszerzés kiteljesedhet koncerteken az élő zenével történő találkozáskor, 

de legmagasabb fokát a iskolai minőségi kóruséneklésben érheti el. 

Összességében továbbra is fontos cél, hogy tovább erősödjön a tanulókban kulturális és társadalmi 

identitásuk. A művészeteket, ezen belül a zenét, mint pótolhatatlan emberi szükségletet éljék meg. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat és figyelmet kell fordítani a zenei rétegműfajok 

napjainkban folyamatosan változó jelenségeire is. 

 

1.1.1. 5–6. évfolyam 

A fenti életszakaszban a fejlesztés fő célja a tanuló továbbvezetése a tevékenységközpontú zenei 

megismerés folyamatában. Cél továbbá, hogy minél több játékos és kreatív módszert használjanak 

képzeletük fejlesztésére. A közös éneklések, zenélések, mint a személyiség egészséges fejlődésének 

nélkülözhetetlen formái segítik a másokkal történő harmonikus együttműködést, a közösségi 

összetartozás érzését, az önkifejezés, az önismeret belső késztetésének kialakulását. Kodály útmutatása 

szerint, az így megszerzett tapasztalatok elvezetnek a remekművek befogadásához.  

A tanulók tovább ismerkednek a klasszikus zenekar hangszereivel, valamint magyar népi hangszerekkel 

is. 
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A zenei készségfejlesztés célja ebben az életkorban a zenei anyagban megismert ritmus- és ütemfajták 

megismerése és gyakorlása. A ritmikai, dallami, és hallási készségek fejlesztésében és gyakorlásában 

egyre nagyobb szerepet kap az önkifejezés, a tanult zenei elemek és eszközök önálló alkalmazása. 

A zenehallgatás célja a művek megismerésén túl a zenei kifejezőeszközök mélyrehatóbb elemzése és a 

zeneművek tágabb történelmi és társadalmi kontextusban való értelmezése.  Az értelmezés része a zene 

keltette gondolatok, érzések, vélemények szóbeli kifejezése is, melyek az érzelmi nevelést segítik. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 

témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

Az 5. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra (heti 2 óra) 

A 6. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 35 óra, 6. osztályban: 18 óra 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből – 5. osztály 

A bundának nincs gallérja; A kapuban a szekér; A karádi faluvégen ; Aki dudás; Árpa is van; Az ürögi 

faluvégen, Csínom Palkó, Csínom Jankó ; Dudaszó hallatszik ; Erdő, erdő, de magos a teteje; Egy kis 

kertet kerítek ; Erdő, erdő, erdő; Érik a szőlő; Esik az eső, ázik a heveder; Hej, Dunáról fúj a szél; Hidló 

végén; Hol jártál az éjjel; Hull a szilva; Jaj, de beteg vagyok; Jó gazdasszony vagyok én; Kicsi vagyok, 

nagy az eszem; Kitrákotty – mese; Megyen már a hajnalcsillag lefelé; Még azt mondják, nem illik; 

Megismerni a kanászt; Összegyűltek, összegyűltek; Póda Péter, Póda Pál; R égi táncdal, Sej, 

Nagyabonyban; Száraz tónak nedves partján; Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk itt 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

M. Praetorius: Viva la Musica (kánon); J.S. Bach: Üdv rád és házad népére; L. van Beethoven: A 

mormotás fiú dala; Johannes Brahms: Bölcsődal; Bárdos Lajos: Szép kis család; Szőnyi Erzsébet: 

Postaváró (amerikai dallam); A kis lányok (cseh népdal.); Édes fülmile (tatár népdal.); Pál, Kata, Péter 

(francia); Áll egy ifjú nyírfa (orosz népdal.) 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Báránkámon csengő szól; Bárcsak régen felébredtem volna; Föl, föl vitézek; Haj, ki, kisze, haj; Kossuth 

Lajos azt írta; Pásztorok, keljünk fel; Új esztendő; Regős ének, Talalaj, talalaj, Tóth Lőrinc 

 

Dalok a mindennapi élet, munka, szerelem témaköreiből - 6. osztály  

A Vargáék ablakja; De szeretnék páva lenni , Duna parton ; Elment a két lány ; Este van már ; A Mátrai 

Képek dalai: A Vidrócki híres nyája, Elmegyek, elmegyek, Madárka, madárka, Sej, a tari réten; Nem 

vagyok én senkinek sem adósa; Nézd meg lányom, nézd meg jól; Ősszel érik babám; Tavaszi szél; A jó 

lovas katonának  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai  

John Of Fornsete: Nyár-kánon; Te álomszuszék, ébredj! – angol kánon; Tinódi Lantos Sebestyén: Egri 

históriának summája; J. Haydn: Falusi jókedv; Fa fölött, fa alatt – szlovák népdal  
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Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Egressy Béni: Szózat; Ki, s ki népei vagytok ; A kis Jézus megszületett ; Hayes – Kerényi György: 

Karácsony ünnepén – kánon; A, A, A, a farsangi napokban; Azért, hogy én huszár vagyok; Örvendetes 

napunk támadt  

ISMERETEK  

 5. osztályban 50, 6. osztályban 26 dal megismerése 

 A dalokban előforduló népi kifejezések értelmezése 

 A dalok témájához, karakteréhez igazodó tempók, éneklési módok megismerése 

 A Szózat hallás utáni megtanulása és éneklése 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Népdalok a magyar népzene régi és új rétegéből, más népek dalai és műdalok hallás utáni 

megtanulása, éneklése kottaképről és emlékezetből, szöveggel 

 A tanult dalok tiszta intonációjának fejlesztése az éneklés helyes szokásainak gyakorlásával és 

szolmizációs éneklésével 

 A tanult magyar népdalok meghallgatása tanári előadásban, adatközlő által és feldolgozott 

formában is 

 A tanult dalok feldolgozása dramatizált előadással és tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy 

zenei alap által megszólaltatott hangszerkísérettel 

 Különböző stílusú műdalok, kánonok, duettek, zenei szemelvények hallás utáni megtanulása és 

éneklése kottaképről és emlékezetből  

 Megzenésített versek éneklése tanár, hangszeren játszó osztálytárs, vagy zenei alap által 

megszólaltatott hangszerkísérettel 

 A tanult dalok feldolgozása a kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

 Előadói készség: Éneklését tudja a dalok karakteréhez, hangulatához igazítani  

 Előadásában tud hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez alkalmazkodni 

 Éneklése az alsóbb évfolyamokban kialakított helyes éneklési szokásokra épül  

 Befogadói készség: Az új dalok egyre értőbb meghallgatása 

 A képzelet használatának szorgalmazása a zeneművek befogadása közben 

 Alkotói készség: Aktív részvétel szorgalmazása az alkotói folyamatokban 

 A megélt élmények feldolgozásának segítése  

 

FOGALMAK  

Régi és új stílusú népdal; kvintváltás; ereszkedő és kupolás dallamvonal; adatközlő  

a cappella; kamaraének – társasének; versmegzenésítés; tempo giusto, parlando, rubato, mezzoforte. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A népdalokhoz kapcsolódó gyermekjátékok, táncok előadása 
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 Népszokások eljátszása 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó iskolai műsorok előadásában 

 Részvétel az iskolai kórus munkájában 

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából az iskolában megvalósuló rendezvényen 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dalok kapcsán 

 

TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban: 14 óra, 6. osztályban 8 óra 

Zenehallgatási anyag – 5. osztály 

Dunántúli ugrós táncok 

Kodály Zoltán: Háry János: Sej, Nagyabonyban; Székelyfonó: Kitrákotty mese; Karácsonyi pásztortánc: 

gyermekkar 

Bartók Béla: Magyar képek: Este a székelyeknél; Ürögi kanásztánc; Román népi táncok: 6., 7. tétel 

Bárdos Lajos: Régi táncdal - vegyeskar 

Zene Mátyás király udvarából 

J. S. Bach: Parasztkantáta: (Mer hahn en neue Oberkeet) 

W. A. Mozart: Egy kis éji zene; A- dúr zongoraszonáta - III. Török induló 

Liszt Ferenc: Manók tánca 

Johannes Brahms: V. magyar tánc 

Mogyeszt Muszorgszkij: Egy kiállítás képei –Ódon várkastély; Tüilériák kertje 

Farkas Ferenc: Régi magyar táncok – Lapockás tánc, Ugrós 

Ligeti György: Síppal, dobbal, nádi hegedűvel - dalciklus Weöres Sándor verseire 

John Williams: Csillagok háborúja – induló 

 

Zenehallgatási anyag – 6. osztály 

Kapuvári verbunk (Magyar népzenei antológia) 

Kodály Zoltán: Lengyel László – gyermekkar; Gergely-járás – részlet - Jobb az árpa – gyermekkar; 

Kállai kettős – vegyeskar, népi zenekari kísérettel; Mátrai képek - vegyeskar 

Bartók Béla: Magyar képek – Medvetánc; Gyermekeknek – Fa fölött, fa alatt 

Hans Leo Hassler: Gagliarda - vegyeskar, olasz nyelven 

Georg Friedrich Handel: Vízizene – D- dúr szvit I. tétel 

Joseph Haydn: Üstdob szimfónia II. tétel 

W. A. Mozart: A varázsfuvola - részletek 

Erkel Ferenc: Hunyadi László – Palotás, Meghalt a cselszövő 

Liszt Ferenc: 2. magyar rapszódia - részlet 

Bedrich Smetana: Moldva – részlet 

Benjamin Britten: Variációk és fúga egy Purcell témára (szimfonikus zenekar bemutatása) 

ISMERETEK  

 a legelterjedtebb magyar népi hangszerek (pl. tekerő, duda, cimbalom, citera, doromb, furulya, 

tárogató, síp) ismerete 

 A klasszikus zenekar hangszercsaládjainak felsorolása, és alapvető hangszereinek megnevezése 

(fafúvók rézfúvók, vonós, ütős)  
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 A karmester és a karvezető különböző szerepének megértése 

 A madrigalizmus (szövegfestés) megfigyelése a különböző korokban, a szöveges és abszolút 

zenében 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A zene keltette érzések, gondolatok, vélemények megfogalmazása tanári kérdések 

segítségével  

 Párhuzamok felismerése a régmúlt, közelmúlt és a jelen zenei megnyilvánulásai között a 

hallgatott zenékben 

 Jellegzetes hangszerek, hangszercsoportok kapcsolása a megismert népzenei és műzenei 

stílusokhoz/műfajokhoz 

 Befogadói készség: kapcsolatot talál a dalokban, zeneművekben megjelenő élethelyzetek és 

saját élete között.  

 Azonosítani tudja a különböző zenei karaktereket 

 Követni tudja a rövidebb zenei formahatárokat, tagolásokat akár énekes, akár hangszeres 

részletek tekintetében 

FOGALMAK  

Népi és klasszikus hangszercsaládok és hangszerek; karmester; karvezető, programzene; színpadi zene; 

alkalmazott zene; cselekmény, műfaj; funkció; zenei téma; komolyzene, könnyű zene; madrigál; a 

vegyeskar szólamai (szoprán, mezzo, alt, tenor, bariton, basszus) 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 9 óra, 6. osztályban 4 óra 

ISMERETEK  

 A tanult ritmusértékek bővítése a 16-od, kis éles és nyújtott ritmussal. Ismeri és használja 

gyakorló nevüket, grafikai jelüket és értéküket  

 Érzékeli a páros, páratlan és a váltakozó ütemet 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Páros és páratlan lüktetés felismerése hallás és kottakép alapján 

 Az énekes és a zenehallgatási anyag metrikai és ritmikai jellemzőinek megfigyelése, 

reprodukciója  

 Váltakozó ütemek megfigyelése az énekes- és zenehallgatási anyagban 

 Alkotói készség: páros és páratlan lüktetésű ritmussorok alkotása a tanult ritmusokkal hiányos 

ritmussorok tud kiegészítése vagy teljes megalkotása a megadott formai kereteken belül tá-titi, 

szinkópa, nyújtott és éles ritmusokkal, tizenhatodokkal. 

FOGALMAK  

Kis éles, kis nyújtott ritmus; tizenhatod; váltakozó ütem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon, felelgetős a tanárral, később az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 7 óra, 6. osztályban 3 óra 

ISMERETEK  

 Tiszta kvint, tiszta kvárt, tiszta oktáv 

 Kis terc, nagy terc, kis szekund, nagy szekund 

 Dúr és moll hangzás 

 Módosított hangok: fi, szi, ta szolmizációs hangok felismerése, dallamalkotó szerepük 

értelmezése 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tiszta hangközök felismerése és megnevezése 

 A kis és nagy terc és szekund hangzatalkotó szerepének érzékelése és megértése  

 A dúr és moll jellegű hangzás megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

 Az énekelt és a zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése és 

megnevezése 

 Ismerje a fi, szi, ta, módosított szolmizációs hangok dallamalkotásban betöltött szerepét 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 Az intonációs készség és a megosztott figyelem képességének fejlesztése a többszólamú 

éneklés fokozatos bevezetésével  

 A tanult énekelt zenei anyaghoz köthető szolmizációs hangok kézjelről történő éneklése 
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 Alkotói készség: az 1. – 4. osztályban és az újonnan tanult zenei elemeket készség szinten, 

alkotó módon tudja használni (Rövidebb pentaton és hétfokú dallamokat tud kiegészíteni, 

befejezni és egyszerűbb formában megalkotni.) 

FOGALMAK  

Hangköz; hangzat; hármashangzat; dúr - moll jelleg; módosított hangok; módosító jelek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5. osztályban 7 óra, 6. osztályban 3 óra 

ISMERETEK  

 a tizenhatod – formációk grafikai képe és írása 

 a kis éles és kis nyújtott ritmusok grafikai képe és írása 

 a tiszta hangközök grafikai képe és írása 

 a módosított hangok grafikai képe és írása 

 az abszolút hangnevek 

 C-dúr, a-moll 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 ritmusgyakorlatok olvasása és hangoztatása tizenhatodos, kis éles és kis nyújtott ritmusok 

fordulataival 

 az új ritmikai elemek felismerése kottaképben 

 az új ritmikai elemek leírása rövid gyakorlatokban 

 a tiszta, kis- és nagy hangközök megfigyelése, megnevezése és írása az énekelt és a zenehallgatási 

anyaghoz kapcsolódóan 

 a tanult hangközök éneklése tanári segítséggel 

 a tanult hangközök megszólaltatása egyidejűleg is, énekelve és hangszeren próbálva 

 rövid dallamok írása betűkottáról hangjegybe, C-dóban 

FOGALMAK  

Tempójelzés; relatív szolmizáció; abszolút hangnevek; dúr; természetes moll; előjegyzés. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 
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 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 

1.1.2 7–8. évfolyam 

Az iskolai zenei nevelés elsődleges élményforrása a közös éneklés és a műalkotás optimális zenei 

befogadása. 

A zenei befogadás aránya megnő, melyet változatos motivációs technikákkal és aktivitások gazdag 

tárházával lehet sikeressé tenni. Meg kell találni azokat a közös kreatív zenélési formákat, melyek 

segítenek a remekművek közelébe jutni. 

Dalkincsük folyamatosan bővül a magyar és más népek dalaival, ez által fejlődik stílusos, kifejező 

éneklésük. A dalok és zeneművek válogatása igazodik életkori sajátosságaikhoz. 

A közös éneklés legmagasabb szintje az iskolai kórus, mely nélkül nem teljesíthetők Kodály zenei 

nevelési elvei. 

Ebben a tanulási szakaszban összegződnek a korábbi tanítási egységek zeneművei zenetörténeti 

szemléletmóddal. A tanulók minden egyes tanévben találkoztak a fontos zenetörténeti korszakokhoz 

tartozó, életkori sajátosságaiknak megfelelő zeneművekkel, melyeknek itt a rendszerezése történik. 

Legfontosabb módszertani elv, hogy megfelelő motivációval a gyermek megtalálja a kapcsolatot a 

zeneművek által közvetített érzelmi – intellektuális élethelyzetek és a sajátja között! 

A szabad órakeret lehetőséget ad a tanárnak az értékválasztásra kedvelt dalaiból, illetve a különböző 

médiumok által közvetített sokféle zenéből, napjaink szerteágazó rétegműfajaiból.  

A tantárgy alapóraszáma két évfolyamon: 72 óra 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 

Magyar népdalok - 7. osztály 

A szennai lipisen-laposon; Által mennék; Ej, haj, gyöngyvirág; Erdő, erdő, de magos a teteje; Fecském, 

fecském ; Hopp ide tisztán ; Kecskemét is kiállítja; Megkötöm lovamat; Megrakják a tüzet; Sej, 

felszállott a kakas; Te vagy a legény 

Műzenei szemelvények  

Gloria Patri et Filio (gregorián); Moniot D’Arras: Nyári ének (XIII sz.); Praetorius: Jubilate Deo – 

kánon; J. S. Bach: Már nyugosznak a völgyek (János Passió 15. sz); J. Haydn: Szerenád; W. A.Mozart: 

Vágyódás a tavasz után; L. van Beethoven: Urián földkörüli utazása, Örömóda; Franz Schubert: A 

pisztráng 

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Pásztorok, pásztorok, örvendezve; Kossuth Lajos táborában; Amadé László – Arany János: Toborzó (A 

szép fényes katonának); Bocsásd meg Úristen (Cantus Catholici, 1651, Balassi B.) protestáns egyházi 

népének; Néktek emlékezem (Cantus Catholici, 1651)  
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Magyar népdalok - 8. osztály 

A bolhási kertek alatt; A csitári hegyek alatt; Az igaz Messiás; Béreslegény; Bújdosik az árva madár; 

Elindultam szép hazámból; Elmegyek, elmegyek; Erdő mellett estvéledtem; Gerencséri utca; Hej, haj 

Boldizsár – cigány népdal; Kőmíves Kelemen balladája; Röpülj, páva  

 

Műzenei szemelvények, más népek dalai 

Aranyosom – lengyel népdal; Enni, inni van csak kedvem – szlovák népdal; Régi mesékre – ír népdal; 

Nyírfácska - orosz népdal; Ismeretlen szerző: Az erdőn már a rügy fakad – Tavaszköszöntő, a reneszánsz 

mű dallama; Bárdos Lajos: Csöndes kánon (Raics István); Gaudeamus igitur (két szólam); W. A. 

Mozart: Ó, felvirradt a szép óra; Gebhardi – Kerényi György: Glória szálljon – kánon; Nobody knows 

– spirituálé (két szólam)  

 

Dalok alkalmakra, keresztény ünnepekre, jeles napokra  

Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj; Kossuth Lajos azt üzente; Fónagy József – Arany János: Süvegemen 

nemzetiszín rózsa; Ma van húsvét napja  

 

ISMERETEK  

 Népdalok és műdalok  

 a magyar népzene régi és új rétegeinek jellemzői 

 Műzene és népzenei feldolgozások különbsége 

 Homofon és polifon (kánon) szerkesztés 

 A zenetörténeti stílusok vokális jellemzői 

 A dúr és moll szerepe a zenei kifejezésben 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Az újonnan, hallás után tanult népdalok, műdalok énekelése kottaképről és emlékezetből 

 Előadói készség: az adott dal karakterének árnyalt megszólaltatása (dinamika, tempó, zenei 

tagolás, frazeálás, stílus) 

 A parlandot, rubato, giusto természetes módú használata 

 Minta adása a dalok hiteles megszólaltatásához, a tanári, adatközlő és művészi előadásokból  

 Megzenésített versek előadása tanár, hangszeren játszó osztálytárs által megszólaltatott 

hangszerkísérettel 

 Dalok előadása a hozzájuk kapcsolódó tánccal, dramatizált előadással és hangszerkísérettel 

 A helyes éneklési szokások és a tiszta intonáció fejlődése  

 Felismeri a népdalok és a mai világ párhuzamait 

 

FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

 A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

 Éneklés az iskolai kórusban 

 Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

 Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

 A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 
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TÉMAKÖR: Zeneművek/Zenehallgatási anyag 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra 

Zenehallgatási anyag – 7. osztály 

Magyar Gregoriánum (Schola Hungarica) - részletek 

Orlando di Lasso: Visszhang 

Bakfark Bálint: Fantázia lantra - részlet 

J. S. Bach: h-moll szvit – Badinerie; d-moll toccata és fúga;Parasztkantáta Nr.16 basszus ária; János 

Passió – Már nyugosznak a völgyek 15.sz. 

G. F. Handel: Messiás – Halleluja; F- dúr orgonaverseny I. tétel 

H. Purcell: Artúr király – Pásztor, pásztor 

Joseph Haydn: Óra – szimfónia II. tétel, fisz-moll (Búcsú) szimfónia IV. tétel 

W. A. Mozart: Falusi muzsikusok; Figaro házassága – nyitány részlet 

L. van Beethoven: G-dúr zongoraverseny 2. tétel; IX. szimfónia –Örömóda 

Franz Schubert: A pisztráng; A-dúr zongoraötös IV. tétel 

Kodály Zoltán: Jelenti magát Jézus 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (válogatás) 

A népzenei revival legjobb felvételei 

 

Zenehallgatási anyag – 8. osztály W. A. Mozart: A-dúr klarinétkvintett lassú tétele 

Fréderic Chopin: g-moll mazurka 

Liszt Ferenc: Mazeppa – részletek; XV. Magyar rapszódia 

Felix Mendelssohn: e-moll hegedűverseny I. tétel - részlet 

Antonin Dvořak: IX. Új világ szimfónia – IV. tétel (részlet) 

Giuseppe Verdi: Aida – Bevonulási induló; Nabucco – Szabadság kórus 

Georges Bizet: Carmen – Torreádor dal 

Erkel Ferenc: Bánk bán – Keserű bordal;  Hazám, hazám 

Johannes Brahms: Akadémiai ünnepi nyitány – részlet 

Robert Schumann: Gyermekjelenetek – Álmodozás 

Richard Wagner: Tannhäuser - Nászinduló 

Pjotr Iljics Csajkovszkij: IV. szimfónia IV. tétel 

Claude Debussy: Gyermekkuckó - Néger baba tánca 

Igor Stravinsky: Petruska – Orosz tánc 

Bartók Béla: Négy szlovák népdal;  Allegro Barbaro;  Concerto: IV. tétel Intermezzo Interrotto 

Kodály Zoltán: Székelyfonó – Rossz feleség ballada, El kéne indulni  Fölszállott a páva – részletek a 

variációkból 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek, Esti dal 

Carl Orff: Carmina Burana – Ó, Fortuna 

Krzysztof Penderecki: Hirosima emlékezete 

George Gerschwin: Porgy és Bess – Porgy dala (Az ínség nálam a vagyon...) 

Jazz standard-ek 

Új Pátria sorozat – Utolsó Óra (autentikus felvételek). 

Népzenei revival legjobb felvételei  
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ISMERETEK  

 Ismeri a zenetörténeti korszakok legfontosabb ismertetőjegyeit, történelmi és kulturális 

hátterüket 

 Azonosítani tudja az  egyes korszakokhoz tartozó zenei műfajokat, jellemzőiket, hangszerelési 

sajátosságaikat 

  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

a zenei befogadási készség fejlesztése a figyelem intenzitásának növelésével 

élményszerűséget biztosító zenekövetés képességének kialakítása 

a zenei ízlés és a zenei emlékezet fejlesztése a zenetörténet remekműveivel való találkozás során 

a kultúrabefogadási szándék erősödése a remekművek elemzésén keresztül 

a zene keltette érzések megfogalmazása tanári kérdések segítségével 

 

FOGALMAK  

Zenei korstílusok: középkor, reneszánsz, barokk, klasszika, romantika, zenei impresszionizmus, kortárs 

zene 

Zenei műfajok: zsoltár, trubadúr ének, madrigál, mise, oratórium, kantáta, szvit, concerto, versenymű, 

szimfónia, szimfonikus költemény, műdal, rapszódia, opera, ária, kamarazene, jazz, spirituálé. 

Hangfürt, homofónia, polifónia, hangszerelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel ifjúsági hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 

 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 
 

TÉMAKÖR: Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK  

 Új ismeret: 3/8, 6/8 –os ütemmutató 

 Felütés- súlytalan indítás 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Ritmusgyakorlatok hangoztatása nyolcad-ütemmutatóval 

 Minden, korábban tanult ritmikai ismeret gyakorlása, alkalmazása változatos formákban 

 Alkotó készség: 3/8 és 6/8, valamint a felütés alkalmazása improvizáció során 

 Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez 

Felhasználja énekhangját, az akusztikus környezet hangjait, ütőhangszereket, egyszerűbb 

dallamhangszereket. 

FOGALMAK  

3/8-os ütemmutató, 6/8-os ütemmutató, felütés/súlytalan kezdés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult új dalok ritmusának hangoztatása 

 Ritmuskánon az osztály csoportjai között  

 Improvizáció, kreativitás támogatása a tanult ritmikai elemek felhasználásával 

 Egyszerűbb ritmushangszerek készítése 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása 

 

TÉMAKÖR: Ismeretek - Hallásfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK 

 A korábban tanultak elmélyítése, értelmezése 

 Kis és nagy szext, szeptim 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tanult hangközök éneklése, hangoztatása változatos formákban 

 Az énekelt és zenehallgatási anyaghoz kapcsolódó dallami elemek megfigyelése, 

megnevezése és éneklése 

 A tanult dalok, egyszólamú zenei részletek követése kottából  

 A dúr és moll jellegű hangzás további megfigyelése a zenehallgatási és az énekelt anyaghoz 

kapcsolódóan 

 A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

  Bevezetés a többszólamúságba: egy hallott szólamhoz saját szólam megszólaltatása tiszta 

intonációval    
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FOGALMAK  

A korábban tanultak elmélyítése. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A zenei elemek vizuális megjelenítése kézjelekkel 

 Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult dallami elemek felhasználásával 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására 
 

TÉMAKÖR: Ismeretek – Zenei írás, olvasás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK  

 Új ismeret: 1# 1 bé előjegyzés 

 A korábbi ismeretek mobilizálása: 

 Módosított és módosítójel nélküli szolmizációs hangok és törzshangok ismerete 

 A szolmizációs hangok és a zenei törzshangok közötti alapvető különbség értelmezése a 

tanult énekelt anyagokon 

 Tiszta, kis- és nagy hangközök (T1-T8) megfigyelése és megnevezése az énekelt és a 

zenehallgatási anyaghoz kapcsolódóan 

 Fél és egész hangos építkezés fogalmi ismerete 

 Kis és nagy terc szerepének fogalmi ismerete a dúr és moll jelleg hangzásában 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 Rövid dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre 

 Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

 A kottakép újonnan tanult elemeinek felismerése kottából a tanult énekelt és zenehallgatási 

anyaghoz kapcsolódóan 

 

FOGALMAK  

Minden korábbian szereplő fogalom. Továbbá: G-dúr, é-moll, F-dúr, d-moll 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 A tanult zenei elemek vizuális megjelenítése 

 Zenei írás - olvasás a tanult ritmusokkal, dallamhangokkal 

 Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

 Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

 A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása. 
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1.1.3 9-10. évfolyam 

A kilencedik és tizedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti és az európai azonosságtudat 

erősítése, a hagyományos és a mai kulturális értékek megismertetése, a tudás gazdagítása a 

zeneművészet eszközeivel. Cél továbbá, hogy a műalkotások által közvetített magatartásminták segítsék 

a nemzethez, közösséghez való viszony elmélyítését és járuljanak hozzá a tanulók 

személyiségfejlődéséhez, szocializációjához, mely egyúttal egy közösség fennmaradásának biztosítéka 

is. 

Az egyes témaköröknél megjelölt minimum óraszámok, csak arányaiban segítik a tájékozódást. A 

témakörökön belül megjelenő fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több 

különböző témakörben is megjelenik. Ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

A Kerettanterv témakörei:  

1. Zeneművek /Énekes anyag  

2. Zeneművek/Zenehallgatási anyag  

3. Komplex készségfejlesztés. 

 

A zenei anyanyelv ápolásának továbbra is fontos szerepet kell betöltenie, hiszen egy nép múltjának 

legnemesebb értékei őrződnek meg benne: érzelmi tartás, kedélyvilág, vérmérséklet, temperamentum. 

Mindez a „népdalaink világa” fejezetben átélhető a tanulók számára. A dalanyag igazodik életkori 

sajátosságaikhoz, átélhető élethelyzetekhez, a „mindenre van hangja” kodályi megállapításhoz. 

Az előadói készség gazdagítása - a kifejezőkészség, tiszta intonáció, a stílusnak megfelelő előadásmód, 

a közösségi zenélés kiemelten fontos eleme, melynek színvonala a tanár igényességén múlik. 

Legmagasabb szintje a kóruséneklésben testesül meg. 

A zenehallgatási anyag válogatásánál az életszerűség a fő szempont: a zeneművek e két évfolyamon a 

tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 10. évfolyamon a korábban hallgatott 

zeneművek történelmi szemléletmóddal összegződnek, és a tanulók megismerkednek a hallgatott zenék 

kulturális környezetével is. Folyamatos feladat a zeneművek műfajának megnevezése, értelmezése. 

A tanár megismertethet diákjaival „kedvenc” dalokat,  figyelmet fordít a 20. századi népies műdalokra, 

illetve a zenei rétegműfajok napjainkban folyamatosan változó jelenségeire isEzek sajátos értékrendet 

képviselnek, társadalmi szerepek szerint formálódnak. A kialakult évezredes értékrendhez képest 

gyakran változó normák miatt a tanár csak naprakész ismerettel tudja az ízlésformálás eszközeként 

alkalmazni. Ezt a rendelkezésére álló szabad órasávban teheti meg. 

Az énekelt zeneművek igényes megszólaltatásához, a zenehallgatási anyag elmélyült befogadásához és 

a zeneművekkel kapcsolatos gondolatok megfogalmazásához, valamint a kreatív zenei 

megnyilvánulásokhoz továbbra is fontos a készségfejlesztés. A korábbi évfolyamokon Ritmikai 

fejlesztés, Hallásfejlesztés és Zenei írás-olvasás elnevezésű témakörök a középiskolában Komplex 

készségfejlesztés elnevezéssel folytatódnak. 

Az ének-zene tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

A tanulás kompetenciái: A tanár és a tanuló együttműködésének kiemelt szerepe van az aktív tanulás 

kompetenciáinak kialakításában és fenntartásában, megerősítésében és továbbfejlesztésében. Ebben az 
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ének-zenére különösen fontos szerep hárul. Az ének-zene tanulását nem a hagyományosnak tekintett 

tanulási módok, hanem a ráérzés, a gyakorlás (ismétlés) és az önreflexivitás támogatja. Ebből adódik, 

hogy a tanulásból adódó sikeresség élményként jelenik meg. Ennek az élménynek a megtapasztalása 

más tárgyak tanulásához is pozitívan járul hozzá. 

A kommunikációs kompetenciák: Az írott és a beszélt nyelvhez hasonlóan létezik zenei anyanyelv is, 

mely saját szintaktikával rendelkező, hierarchikus rendszer. Ezek feldolgozása azonos agyi struktúrák 

által történik, ezért a zene kiválóan alkalmas az anyanyelvi és az idegen nyelvi kompetenciák 

fejlesztésére, illetve a beszédnehézségek enyhítésére, melyekre hatékony eszköz a ritmus és a 

hallásfejlesztés. Lényeges a szöveges éneklés mint verbális kommunikáció, valamint a saját, alkotó 

gondolatokat kifejező improvizáció. A kommunikációs készségek mélyüléséhez kapcsolódik a 

zeneművek elemzése, amely által a tanuló saját szavaival képes leírni a zenei folyamatokat, megérti a 

tágabb összefüggéseket, a zene funkcióját és kapcsolatát azzal a világgal, amelyben létrejött, illetve 

azzal a világgal, melyben aktuálisan hatást gyakorol. A tanuló így megismeri a zene mindennapi 

funkcióját és megtanulja értelmezni a zene médiában történő használatát is. 

A digitális kompetenciák: A tanuló a digitális világban él és annak eszközeit használja 

mindennapjaihoz, ezért az oktatás hatékonyságát növeli, ha a pedagógus épít a tanuló ilyen irányú 

jártasságára. A tanuló kezében lévő mindennapos digitális eszközök alkalmasak arra is, hogy 

használójuk számára a zenei kommunikáció eszközei legyenek. A zenei szoftverek, alkalmazások 

játékosan fejlesztik az infokommunikációs kompetenciákat. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló megtapasztalja az együttműködés 

hatékonyságát a csoportos zenei tevékenységeken keresztül (pl. kórus), és lehetősége van 

véleményének, gondolatainak kinyilvánítására. Mások produkciójának tisztelettel való figyelése a 

különböző nézőpontok iránti toleranciáját formálja. 

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

a kreativitás és a szépérzék fejlesztése keretében a tanuló a zenét sajátos nyelvként ismeri fel, mellyel 

képessé válik gondolatai, érzései tolmácsolására, használva az improvizáció adta lehetőségeket is. Ezen 

kívül különböző kultúrák zenéjével való ismerkedés és azok társadalmi funkciójának megértése 

hozzájárul a komplex látásmód kifejlődéséhez. 

A témakörök és a fejlesztési feladatok átfedik egymást, egy-egy fejlesztési feladat több különböző 

témakörben is megjelenik, ezáltal a tanórákon belül is érvényesül a komplexitás. 

 

A 9 -10. évfolyamon az ének-zene tantárgy alapóraszáma: 72 óra 

TÉMAKÖR: Zeneművek/ Énekes anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

Népdalaink világa 

Szerelem 

Azt gondoltam, eső esik; Akkor szép az erdő; Bujdosik az árva madár; De sok eső, de sok sár; Hej, 

rozmaring, rozmaring; Körösfői kertek alatt; Nem úgy van most, mint volt régen; Nézd meg, lányom; 

Szerelem, szerelem; Szeress egyet, s legyen szép; Szivárvány havasán; Én is voltam, mikor voltam; Hej, 

révész, révész 
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Életképek 

Annyi nekem az irigyem; Eddig vendég; Éljen a barátság; Én az éjjel nem aludtam; Hej, igazítsad; 

Irigyeim sokan vannak; Vígan, vígan 

 

Ünnepek 

Sok számos esztendőket; Paradicsom mezejibe; Víg volt nekem az esztendő; Szent János áldása; 

Üdvözlégy, Szent László király; Sok Zsuzsanna napokat 

 

Műzenei szemelvények, és más népek dalai 

Szeikilosz sírverse; Splendor Paternae gloriae (Atyának fénye, fénysugár); John of Fornsete: Nyár-kánon 

(Vaskó Andor ford.); Ófrancia kánon: Jertek, jertek, nosza, járjunk táncot!; Farkas Ferenc: Hajnalnóta; W. 

Byrd: Tavasz – kánon; Ismeretlen szerző: Kék ibolyácska; Budát, ó Hunnia, az török rabolja; Balassi 

Bálint: Bocsásd meg úristen – protestáns népének; J. Haydn: Erdő mélyén – kánon; W. A. Mozart: Jöjj, 

drága május; Franz Schubert: A hársfa; Kodály Zoltán: Mikoron Dávid (Psalmus Hungaricus); Old Black 

Joe- spirituálé; Oh happy day; Ég a város – angol kánon 

ISMERETEK  

- A zsoltár típusú dallamok jellemzői 

- Ugrós és csárdás tánctípusok  

- Dallam és szöveg kapcsolata a népdalstílusokban 

- Zenei nyelvjárások, dialektusok jelentése a népzenében 

- A tanult dalok kulturális közegének megismerése 

- Különböző korszakok – különböző előadói stílusok a műzenében 

-  

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Hallás utáni daltanulással elsajátított magyar népdalok és felismerő kottaolvasással elsajátított 

műzenei szemelvények éneklése     

- Előadói készségük kifejező, átélt, tiszta intonációjú énekléssé fejlesztése? 

- A hangszerkísérethez és az éneklő közösséghez való alkalmazkodási képesség fejlesztése  

- A dalokban megjelenített élethelyzetek, érzelmi állapotok megértése.  

FOGALMAK 

Zsoltár típusú népdal, szillabikus, melizmatikus, autentikus, tradíció, átdolgozás, dialektus, Magyar 

Népzene Tára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- A zenei nevelés elsődleges tevékenységi formája az éneklés 

- A kreativitás támogatása az éneklésnél, táncolásnál 

- Éneklés az iskolai kórusban 

- Részvétel az ünnepekhez kapcsolódó előadásokban, projektekben  

- Részvétel a Zenei Világnap alkalmából rendezett iskolai programokban 

- A Fejlesztési feladatok és Készségek elnevezésű részben javasoltak alkalmazása 
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TÉMAKÖR: Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

Szerelem, barátság 

Azt gondoltam, eső esik; Repülj madár – Sebestyén Márta, Muzsikás Együttes; Orlando di Lasso: 

Zsoldos szerenád; W. A. Mozart: Don Giovanni - részletek- I. felvonás 8. és 9. jelenet; Beethoven: F-

dúr románc; Liszt Ferenc: Szerelmi álmok; G. Bizet: Carmen – Habanera; G. Puccini: Tosca – 

Cavaradossi, levélária; R. Wagner: Nürnbergi Mesterdalnokok I. jelenet; G. Verdi: Don Carlos – 

Szabadság kettős; Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára – részletek;  Ne menj el 

 

Zeneművek és a történelem 

J. S. Bach: Máté passió – részlet 54 számtól -59 -ig 

F. Chopin: Forradalmi etűd 

R. Schumann –H. Heine: Két gránátos 

Kodály Zoltán: Háry János – Felszántom a császár udvarát;  Ének Szent István királyhoz 

A. Dvořák: Új világ szimfónia – részletek 

D. Sosztakovics: VII. szimfónia – részletek 

A. Honegger: Jeanne d’Arc a máglyán - részletek 

 

Zeneművek és az irodalom 

F. Schubert – J. W. Goethe: Margit a rokkánál 

S. Prokofjev: Rómeó és Júlia – lovagok tánca 

Carl Orff: Carmina Burana – In taberna 

Kocsár Miklós – Nagy László: Csodafiú - szarvas 

Kodály Zoltán- Weöres Sándor: Öregek  
 

Életképek 

Ugrós és csárdás dallamok – válogatás revival népzenei felvételekből 

J. S. Bach: D-dúr szvit – Gavotte, Menüett 

Joseph Haydn: Évszakok – Szüreti kórus 

L. van Beethoven: IX. szimfónia – IV.tétel  

M. Ravel: Bolero 

Johann Strauss: Éljen a magyar - polka 

Kodály Zoltán: Galántai táncok -részletek 

Cl. Debussy: A tenger – részlet, az 1. vázlat 

I. Stravinsky: Tűzmadár – részlet, a mű kezdete 

G. Gershwin: Egy amerikai Párizsban -részlet 

Bartók: Béla: Cantata Profana - részletek 

Kodály Zoltán - Arany János: Csalfa sugár, 

Farkas Ferenc: Furfangos diákok - részlet 

Karai József: Estéli nótázás  

 

Régi muzsika kertje 

Szeikilosz sírverse  

Missa de Angelis – Kyrie 

Dufay: L’homme arme mise - Kyrie 

G. P. Palestrina: Sicut cervus 

Mozart: Esz-dúr zongoraverseny K. 271 "Jeunehomme" II. tétel - részlet 
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Szemelvények a magyar zenetörténetből 

Esterházy Pál: Harmonia caelestis – részletek 

Liszt Ferenc: Esz-dúr zongoraverseny – I. tétel  

Erkel Ferenc: Bánk bán –Keserű bordal, Hazám, hazám 

Bartók Béla: Concerto – II. tétel, Párok játéka 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus- részletek 

Szokolay Sándor: Ima, rontás ellen  

Kurtág György: Játékok – részletek 

Ligeti György: Hungarian rock 

ISMERETEK  

 A hallgatott zeneművek zenetörténeti és főbb műfaji jellemzőinek azonosítása 

 A zeneszerzők helye a különböző zenetörténeti korokban 

 Az adott zenemű történelmi, irodalmi és kultúrtörténeti vonatkozásainak megismerése 

 A zeneművekben megfogalmazott gondolatok társítása hangszerelési, szerkesztési 

megoldásokkal, kompozíciós technikákkal, formai megoldásokkal 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

 A tanulók kreatív képzeletének fejlesztése változatos motivációs technikákkal, a zeneművek 

nyújtotta lehetőségeket kihasználva 

 A zeneművek gondolati tartalmát kifejező eszközök felismerésére, átélésére és értelmezésére 

alkalmas képességek kialakítása 

 Egy-egy zeneszerzőre jellemző alkotói sajátosságok felismerése 

 Hosszabb, összetettebb koncentrációt igénylő zenei anyag befogadásának képessége 

  Összefüggés felfedezése a zenei stíluskorszakok és a történelmi események, irodalmi alkotások 

között 

 A zeneművekről történő önálló véleményalkotás képességének kialakítása 

FOGALMAK  

Vokális műfajok, gregorián, recitativo, korál, kyrie, passió, dalciklus, duett, motetta, etűd, hangfürt. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

 Részvétel hangversenyeken 

 Élménybeszámoló készítése a hallott hangversenyek kapcsán 

 Adatgyűjtések a zenetörténet feldolgozásához 

 Zeneművek zenetörténeti rendszerezése 

 Koncertfilm megtekintése 

 Kiállítás megszervezése híres magyar zeneszerzőkről, zenekarokról, előadóművészekről, 

zeneművekről, koncerthelyszínekről 

 A lakóhely zenei emlékeinek összegyűjtése, megtekintése 

 Kiselőadás készítése különböző hangszerekről, zenei műfajokról, zeneszerzőkről, 

zeneművészekről 
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 Kiselőadás készítése a népzenei gyűjtések történetéről 

 Kiselőadás a hangszerekről (megszólaltatási módjuk, felépítésük, képek, videók, animációk, 

applikációk felhasználásával 

 Az elektronikus média által nyújtott lehetőségek tanári irányítású használata 

 

TÉMAKÖR: Komplex készségfejlesztés  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12óra 

ISMERETEK  

- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmzása 

- A törzshangok és a módosított hangok szerepének ismerete 

- A zenetörténet jellegzetes műfajainak ismerete 

FEJLESZTÉSI FELADATOK, KÉSZSÉGEK 

- Részvétel közös kreatív zenélési formákban, a zeneművek befogadásának előkészítéséhez  

- A többszólamú éneklés fokozatos bevezetésével a többirányú figyelem, a hallás, az intonációs 

készség fejlődése 

- Gyakorlat szerzése a felismerő kottaolvasásban 

- A zenei formaérzék fejlesztése 

 

FOGALMAK  

Minden korábban szereplő fogalom.  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK  

- Az improvizáció és a kreativitás támogatása a tanult ritmikai és dallami elemek 

felhasználásával 

- Ritmikai játékok 

- Zenei kérdés, válasz rögtönzése 

- Kottaíráshoz alkalmas szoftverek használatának megismerése 

- A Fejlesztési feladatok, Készségek elnevezésű részben megfogalmazottak alkalmazása a 

hangközök és egyszerű harmóniák megfigyelésének és meghallásának gyakorlására. 
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HELYI TANTERV 
 

1.1. ERKÖLCSTAN 
 

 

Heti óraszámok 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Nyolc évfolyamos 1 1 1 1 

 

5-8. évfolyam 

Az erkölcstan tantárgy alapvető célja az egyéni és közösségi identitás formálása, stabilizálása, az 

egyének és a csoportok közti együttműködés megteremtése. Ehhez járulnak hozzá a kulturális 

hagyományokban gyökerező erkölcsi elvek, a társas szabályok megismertetése, az egyén 

gondolkodásában formálódó, szocio-emocionális készségek fejlesztése.  

A tantárgy magába foglalja az ember fontos viszonyulásait társaihoz, közösségeihez, környezetéhez és 

önmagához. Ezzel olyan szintézist kínál a tanulónak, amelyben eddigi személyes tapasztalatait és a más 

területeken megszerzett ismereteket reflektív módon vizsgálja. A tartalom szorosan kötődik más 

tantárgyak fejlesztési területeihez is.  

Az erkölcsi nevelés fő célja a tanuló erkölcsi érzületének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztése, a 

tanuló segítése a társas szabályok, a viselkedésminták azonosításában és saját alakuló értékrendjének 

tudatosításában.  

Az Erkölcstan tantárgy felkészíti a tanulót az egyéni életvezetésének és társas környezetének erkölcsi 

szempontból történő mérlegelésére, miközben saját tudását vizsgálja és fejleszti. Eszközei a kérdezés, 

a rejtett nézetek és a dilemmák feltárása, az érvelés, a meggyőzés, a meggyőződés, a társadalmi 

normák és a közösségi értékek értelmezése. 

A tanulóközösség tevékenységei mintát nyújtanak arra, hogy milyen értékek és viselkedésmódok 

segítik vagy akadályozzák az együttműködést, milyen érzelmi-, érték- vagy érdekkonfliktusok 

jelenhetnek meg, milyen megoldási módok a legmegfelelőbbek.  

Az ajánlott tantárgyi tartalmak és tanulói tevékenységek olyan képességeket is fejlesztenek, melyek a 

tanulót az életvezetésében tudatosabbá, társai és környezete problémái iránt érzékenyebbé tehetik, 

erősítik identitását, aktív társadalmi cselekvésre késztetik és segítik a nehéz helyzetek megoldásában. 

Az erkölcstan tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tantárgy keretében alkalmazott módszerek elősegítik az aktív tanulóvá 

válást, a tanulás tervezését, az egyéni tanulási stílus kialakítását és a tanulási útvonalak felfedezését, a 

mérlegelő gondolkodást, a belső motiváción nyugvó cselekvést, a célok elérése iránti 

elkötelezettséget, a metakognitív stratégiák alkalmazását.  
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A Kommunikációs kompetenciák: A kommunikációs kompetenciák formálása során a tanuló 

gyakorolja az érzelmek kommunikálásának, az empátián nyugvó értő figyelemnek, az álláspontok 

asszertív megjelenésének, az erőszakmentes kommunikációnak, az adatokra támaszkodó érvelésnek 

és a megfelelő vitakultúrának, valamint a társas konfliktusok kezelésének kommunikációs technikákat 

igénylő változatait. 

A digitális kompetenciák: A digitális kompetenciák fejlesztését támogatja a hiteles forrásokon alapuló 

kutatómunka végzése, a projektmunkák szervezése, megvalósítása, az elvégzett feladatok digitális 

eszközökkel történő bemutatása. A virtuális térben kialakult közösségek tagjainak viselkedését 

befolyásoló etikai szabályok felismerése és elemzése. A digitális önkifejezés, a közösségi oldalakon 

történő önmegjelenítés, az információk kezelése. A tartalom digitális megosztásával kapcsolatos etikai 

kérdések köre számtalan fejlesztési lehetőséget rejt magában. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A gondolkodási készségeket fejlesztik azok a tanulási 

tevékenységek, amelyek különböző élethelyzetek, információforrások, médiatartalmak elemzését 

igénylik. A különböző esettanulmányi példákban és a valóságos élethelyzetekben felmerülő etikai 

problémák, konfliktusok és a szabályok felismerése közben a tanuló elemző, problémamegoldó, 

mérlegelő gondolkodás alkalmazásával vizsgálja az események bekövetkezésének feltételeit. Átalakítja 

a szerzett információt, következtetéseket von le, magyarázatot keres, rendszerezést végez.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy támogatja az önismereten alapuló 

önszabályozás és önfejlesztés megvalósítását, a lelkiismeretesség, az alkalmazkodóképesség, a 

kezdeményezőkészség, az elkötelezettség kialakulását, és a teljesítmény javítására való törekvést. A 

gyakorlatok során az érzelmek felismerésének és kifejezésének, az érzelmi állapotok szabályozásának, 

a társas helyzetek észlelésének, a konfliktusok kezelésének és a döntéshozatali készségeknek a 

fejlesztése válik hangsúlyossá. 

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

vagy csoportosan lehetőséget kapnak a kreatív alkotások tervezésére, készítésére, projektfeladatok 

szervezésére, kivitelezésére. A szocio-emocionális készségek fejlesztése drámajátékkal, szerepjátékkal 

valósul meg, az érzelmek kifejeződése zenei produkciókban, vizuális alkotásokban ölt testet. A 

tudatosság erősítését segítik elő azok a feladatok, amelyekben kulturális hagyományok megismerésére 

kerül sor. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgy az önismeret fejlesztése révén 

segíti a tanulók jövőképének kialakítását, felkészíti őket a munka világára. Ugyanakkor erősíti a hosszú 

távú célkitűzéseket, a személyes jövőtervezést, az életpálya-építést, a döntéshozatalt, az életvezetést, 

a pénzügyi tudatosságot, és a tudatos önfejlesztést. 

Az Erkölcstan kerettanterv főbb pedagógiai alapelvei: 

 A tanulók komplex személyiségfejlesztése, értelmi, érzelmi formálás és a cselekvésre buzdítás. 

 A teljes személyiség aktivizálása a belső motiváció felkeltése és ébren tartása. 

 Célrendszere és ajánlásai élményt adók, személyiséget, meggyőződést formálók. 

 A tananyagok kiválasztása és annak megvalósítása során figyelembe veszi az egyes 

korosztályok tipikus életkori sajátosságait és lehetséges élethelyzeteit. Valamint lehetőséget 

kíván adni a tanulók és tanulócsoportok egyéni sajátosságai szerinti differenciálásra. 
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 Az aktív, cselekvő viselkedés, magatartás megélésére ösztönzi a diákokat a különböző 

élethelyzeteiben. 

 Fontosnak tartja a nevelés három színterét (család, iskola, társadalom). 

 Ebben a tantervben elsődleges az érzelmi, érzületi nevelés, a morális fejlesztés, amely során a 

gyermekek cselekedtetése, meggyőződésének formálása elengedhetetlenül szükséges a 

lelkiismeretes magatartás megszilárdulása érdekében. 

 A nevelés mindig egy társadalmi közegben történik, így a nemzeti értékeink megismerése és 

megőrzése alapfeladat.  

 A munkaformák között fontos szerepet tölt be a kooperatív csoportmunka, az egyéni és 

csoportos projektfeladatok szervezése, az egész csoportot bevonó beszélgetések. A hatékony 

munkavégzés érdekében közös szabályok felállítása javasolt. A tanuló munkáiból összeállított 

portfólió is az értékelés alapja lehet. A feladatok megtervezésénél és kivitelezésénél a tanulók 

igénybe vehetik a digitális eszközöket is. 

A tanulási tevékenység értékelése alapvetően a fejlesztő értékelésre épül. A kooperatív tanulási 

tevékenység alkalmával az önértékelésről a társértékelésre, illetve a csoport együttműködésének az 

értékelésére kerülhet a hangsúly.  

Az erkölcstan tanítása nagyfokú empátiát, sokirányú ismeretet, adaptivitási készséget és 

rugalmasságot igényel a pedagógustól, aki szakmailag kompetens személy, fejlődés-lélektani, 

pedagógiai, szakdidaktikai és módszertani felkészültséggel rendelkezik. Tisztában van az alapelvekkel, 

melyeknek szellemiségében tanít. Együttműködik azokkal, akikkel munkatársi kapcsolatban van 

(szülők, osztályfőnök, igazgató, tanárok, stb.) 

A tananyag felépítése nem lineáris, hanem spirális szerkezetű, ami azt jelenti, hogy a 

tananyagban évről évre ugyanazok a nagy tematikai egységek térnek vissza: 

 

1. Én magam (az én világom; milyen vagyok és milyennek látnak mások; test és lélek; ki 

vagyok én és mi vezérli tetteimet) 

2. Én és a társaim (én és ők; közösségben és egyedül; barátság és szeretet; szerelem és 

párkapcsolat) 

3. Én és közvetlen közösségeim (a család és a gyermekek; osztály és iskola; kortárs 

csoportok; egyén és közösség) 

4. Én és tágabb közösségeim (lakóhelyi közösség; kulturális-nemzeti közösség; 

társadalmi együttélés; helyem a világban) 

5. Én és a környezetem (más élőlényekkel osztozunk a földön; az épített és tárgyi világ; 

a technikai fejlődés határai; mi dolgunk a világban) 

6. Én és a mindenség (kezdet és vég; Isten és ember, hit, világkép, világnézet) 

Az ismétlődés ugyanakkor nem ismétlést jelent, a témák más-más absztrakciós szinten, más-

más hangsúlyokkal térnek vissza, építve a korábbi tapasztalatokra, kiegészítve és szintetizálva 

azokat.  
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Az erkölcstan tantárgy tanítása iskolánkban heti egy órában zajlik. hetek száma 36,  

évfolyamonkénti óraszám: 36. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata, óraszámokkal: 

5. évfolyam témakörök: óraszámok 

 1. Én magam, test és lélek 

 6 

2. Én és a társaim 

 személyes kapcsolatok 
6 

3. Én és közvetlen közösségeim 

 beilleszkedés, együttműködés, 

kortárs csoportok 

5 

4. Én és tágabb közösségeim 6 

5. Én és a környezetem 6 

6. Én és a mindenség 7 

Összes óraszám: 36 

6. évfolyam: témakörök: óraszámok 

 
1. Én magam 

 értékeim, szükségleteim  
 nemzeti hovatartozásom  

6 

 

2. Én és társaim  5 
3. Én és közvetlen közösségeim 5 
4. Én és tágabb közösségeim 

 társadalmi együttélés 

 Vallási többség és kisebbség 

 Társadalmi egyenlőtlenségek 

 virtuális közösségek 

9 

 

5. Én és a környezetem 

technikai fejlődés 
6 

6. Én és a mindenség 
 álmaim és céljaim 

5 

Összes óraszám: 36 
7. évfolyam témakörök: óraszámok 

 

1. Én magam 

 Ki vagyok én és mi vezérli a 

tetteimet? 

 személyiség és szerepei 

7 

 
2. Én és a társaim 

 szerelem és párkapcsolat 
7 

 
3. Én és közvetlen közösségeim 

 erőt adó, korlátozó közösség 
6 

 
4. Én és tágabb közösségeim  

 alkalmazkodás és önállóság 
6 

 5. Én és a környezetem 5 
 6. Én és a mindenség 5 

Összes óraszám 36 



5 
 

8. évfolyam témakör óraszámok 

 

1. Én magam 
 Érték és mérték 

 Ösztönzők és mozgatóerők 
6 

2. Én és a társaim 

 Visszaélés a nemiséggel 
4 

 

3. Én és közvetlen közösségeim 

 egyéni és közösségi érdek 

 Szabadság és korlátozottság 

6 

4. Én és tágabb közösségeim 

 Helyem a világban  

 a mi Európánk 

 a magyar társadalom sokszínűsége 

8 

5. Én és a környezetem 

 Mi dolgunk a világban 
6 

Én és a mindenség 
 erkölcs, hit, világnézet 

6 

Összes óraszám 36 
 

 

Az erkölcstan kerettanterv áttekintése: összefoglaló Témaháló részletesen 5.-

8. évfolyamig 

Témakör 5-6 évfolyam 7-8 évfolyam 

1. Én 

magam 

 

Test és lélek 

Fejlődés és szükségletek 

Hogyan változtak testi és 

lelki tulajdonságaim, 

szellemi képességeim az 

évek során? Mire van 

szükség ahhoz, hogy 

testem jól fejlődjön? Mi 

kell a lelkem és az 

értelmem fejlődéséhez? 

Melyek az ember 

legfontosabb fizikai, lelki 

és szellemi szükségletei?  

Miben másmilyenek egy 

felnőtt és egy idős ember 

szükségletei, mint az 

enyémek? 

 

Egészség és betegség 

Milyen az egészséges 

ember? Hogyan kerülhet 

veszélybe és 

hogy védhető meg az 

egészség? Milyen az 

egészséges életmód? 

Én egészségesen élek? 

Van olyan szokásom, 

amin jó lenne 

Ki vagyok én és mi vezérli a tetteimet? 

Nyelv és gondolkodás 

Vajon hogyan születik a gondolat? Mi minden befolyásolja, 

hogy mit gondolok? Mindig van célja a gondolkodásnak?  

Milyen kapcsolat van a gondolkodás és a nyelv, a fogalmak é 

a szavak között? Milyen kapcsolat van a szavak és a tettek 

között? 

Hogyan befolyásolhatja a nyelvhasználat a társas 

kapcsolataimat? 

Aki más nyelvet beszél, az másképp is gondolkodik?  

 

Tudás és értelem 

Miben vagyok tehetséges? Hogyan használom, és hogyan 

fejlesztem a tehetségemet?  

Mi az, ami igazán érdekel? Hogyan tanulok könnyen? Miben 

vagyok a sikeres? Mi az, amiben kevésbé vagyok sikeres, és 

vajon miért? Akarok valamin változtatni ezen a téren? Ha igen, 

miért és hogyan?  

Eldől a születéskor, hogy milyen teljesítményt érhet el valaki, 

vagy a tanulás szerepe a meghatározó? 

 

Érték és mérték 

Mik azok a dolgok, amik igazán fontosak az életemben? Mik 

az én értékeim? Vannak olyan értékek, amik mindenkinek 

egyformán fontosak? 

Előfordult már olyan döntési helyzet, amikor ütköztek ezek az 

értékek egymással és választanom kellett közöttük? Mit tettem 
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Témakör 5-6 évfolyam 7-8 évfolyam 

változtatnom az 

egészségem érdekében? 

Miben különbözik egy 

beteg ember az 

egészségestől? Hogyan és 

miért válhat valaki 

beteggé? Mi változik meg 

ettől az életében? Milyen 

az, amikor én beteg 

vagyok?  

 

Fogyatékosság 

Kire mondják, hogy 

fogyatékos? Milyen 

képessége hiányozhat 

annak, aki valamilyen 

téren fogyatékos, és 

milyen mértékű ez a 

hiány? Mi a különbség a 

fogyatékosság és a 

betegség között?  Miben 

és hogyan akadályozza a 

fogyatékossággal élő 

embereket ez az állapot a 

napi tevékenységeikben? 

Hogyan lehet elhárítani 

vagy csökkenteni ezeket 

az akadályokat? Hogyan 

lehet jól segíteni nekik? 

Élhetnek-e teljes értékű 

életet a fogyatékos 

emberek? Vannak-e olyan 

speciális képességeik, 

amelyekben viszont 

ügyesebbek másoknál? 

 

Ép testben ép lélek? 

Hogyan tudnánk 

meghatározni, hogy mi a 

lélek? Milyen a jó és 

milyen a rossz lelki 

állapot? Milyen lehet a 

lélek, amikor sérült vagy 

beteg? Milyen jelei 

vannak ennek? Hogyan 

őrizhetjük meg a lelki 

egészségünket? 

Lehet-e beteg lélek ép 

testben, és beteg vagy 

fogyatékossággal élő 

testben ép lélek? Mi 

minden befolyásolhatja 

ezt? 

 

akkor, és mit tennék hasonló helyzetben most? Tudok-e 

valamilyen sorrendet felállítani az értékeim között?  

 

Ösztönzők és mozgatóerők 

Mi minden befolyásolja a tetteimet és a döntéseimet?  

Mik az ösztönök, és hogyan hatnak a viselkedésünkre? Mikor 

jó, hogy hatnak ránk, és mikor nem? Hogyan tudjuk 

ellenőrzésünk alatt tartani az ösztönös késztetéseinket?  

Hogyan hatnak a testi és lelki állapotunkra, tetteinkre a pozitív, 

valamint a negatív érzések és érzelmek? Lehet-e befolyásolni 

az érzelmeket?  

Milyen igények, vágyak és célok befolyásolják a döntéseinket 

és a tetteinket? Szentesíti-e a cél az eszközt?  

Mi az, ami akarattal elérhető, és mi az, ami nem – és mitől függ 

ez?  

Hogyan hat ránk a siker, a kudarc és a válság? 
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Egy belső hang: a 

lelkiismeret  

Mi minden 

befolyásolhatja a 

döntéseinket? Hogy 

lehetne megfogalmazni, 

hogy mi a lelkiismeret? 

Miből érezzük a 

jelenlétét? Hogyan hat a 

tetteinkre? Mi történik, ha 

hallgatunk rá, és mi 

történik, amikor nem?  

2. Én és a 

társaim 

 

Barátság és szeretet  

A barátság kialakulása 

Mi mindentől függ, hogy 

ki lesz a barátunk, és ki 

nem? Mi tesz vonzóvá és 

mi tesz ellenszenvessé 

valakit? Milyen módon 

lehet elnyerni valakinek a 

rokonszenvét? Milyen 

eszközöket nem szabad 

vagy nem érdemes 

használni ennek során? 

Miért?  

Hogyan lehet mélyebben 

megismerni egy másik 

embert? Fontos-e, hogy a 

barátok jól ismerjék 

egymást?  

 

Baráti kapcsolatok 

Lehetnek-e a barátoknak 

titkai egymás előtt, vagy 

mindent el kell 

mondaniuk egymásnak? 

Mit jelent az, hogy 

őszinték vagyunk 

valakihez? 

Megengedhető-e a 

hazugság a barátok 

között? Csak szavakkal 

lehet hazudni vagy más 

módon is? Mit jelent a 

barátságban a másik 

tisztelete? Hogyan tudják 

segíteni egymást  

a barátok? 

Mi az, amivel fájdalmat 

tudnak okozni egymásnak 

az emberek? Hogyan lehet 

bocsánatot kérni és 

megbocsátani?  Van-e 

Szerelem és párkapcsolat  

Vonzódás 

Milyen testi változásokkal jár a serdülőkor, és milyen lelki 

hatásai vannak ennek?  

Milyen okai lehetnek annak, hogy egyesekhez vonzódunk, 

míg mások inkább taszítanak bennünket? 

Honnan tudhatja egy fiú és egy lány, hogy az egymás iránti 

vonzódásuk kölcsönös? Ki tegye meg az első lépést és 

hogyan? Mi minden lehet félreértések forrása? Mi szabad és 

mit nem szabad tenni abban az esetben, ha a vonzódás nem 

kölcsönös?  

 

Együttjárás  

Milyen forrásai és formái lehetnek a szerelemben az örömnek 

és a boldogságnak?  

Mit jelent a másik tisztelete és az egymás iránti felelősség a 

párkapcsolatban? Hogyan tudják segíteni egymást  

a szerelmesek?  

Mikor elég érett egy fiatal a szexuális kapcsolatra? Hogyan 

kerülhető el a nem kívánt terhesség? 

Milyen forrásai és formái vannak a problémáknak és a 

konfliktusoknak egy párkapcsolatban? Hogyan lehet és 

meddig érdemes feloldani ezeket? Honnan lehet tudni a 

kapcsolat már nem az, mint az elején volt?  

 

Házasság, család és otthonteremtés 

Fontos-e a házasságkötés ahhoz, hogy két egymást szerető 

ember együtt éljen? Milyen a jó házasság? Mivel és hogyan 

lehet elrontani? Le lehet-e élni egy életet egyetlen partner 

mellett?  

Milyennek képzelem azt az embert, aki majd felnőttként a 

társam lesz az életben?  

Miért dönt úgy két ember, hogy családot alapít? Fontos, hogy 

amikor egy gyerek világra jön, a szülei házastársak legyenek?   

Milyen családot szeretnék majd? Milyen otthonra vágyom?  

 

Visszaélés a nemiséggel 

Mit jelent a prostitúció, a pornográfia és a szexuális 

bántalmazás kifejezés? Hogyan lehet elkerülni, hogy 

ilyesminek az áldozatává váljunk? Hol lehet segítséget kérni 

fenyegetettség esetén?  
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olyan vétség, ami 

megbocsáthatatlan? 

  

 

 

A kapcsolat ápolása 

Mit lehet tenni a 

barátságok fenntartása 

érdekében? Milyen formái 

vannak a szeretet 

kimutatásának és a 

figyelmességnek? Milyen 

szerepe van a kapcsolat 

ápolásában a személyes 

találkozásoknak, a 

telefonnak, az internetnek 

és a közös programoknak?     

Milyen problémák és 

konfliktusok zavarhatják 

meg a barátságot? Hogyan 

lehet megoldani ezeket a 

problémákat, és kezelni a 

konfliktusokat?  

3. Én és 

közvetlen 

közösségeim 

Kortársi csoportok 

Az én csoportjaim 

Milyen csoportokhoz 

tartozom? Melyiket érzem 

legközelebb magamhoz és 

miért? Mi minden 

kapcsolja össze a csoport 

tagjait? Milyen közös 

tevékenységeink, 

jelképeink, szokásaink és 

szabályaink vannak?  

Mindenki egyenrangú 

ezekben a csoportokban, 

vagy van valami 

különbség a tagok között? 

Milyen állandó 

feladatkörök különíthetők 

el a csoportban? Van-e 

vezető, és honnan lehet 

tudni, hogy ki az?  

 

Mások csoportjai 

Milyen más csoportok 

vannak körülöttünk, 

amelyekbe mi nem 

tartozunk bele? 

Milyennek lájuk e 

csoportok tagjait? Mit 

tudunk róluk? Valóban 

különböznek tőlünk? Ha 

igen, miben? 

Egyén és közösség 

Erőt adó közösség 

Miért van szükségünk arra, hogy másokhoz tartozzunk? 

Hányféle közösséghez tartozhat egy ember? Miben 

különbözik a közösséghez tartozás a páros kapcsolattól, és 

miben hasonlít arra? Milyen szerepet töltök be a közösségeim 

életében? Mit kapok tőlük, és mit adok nekik?  

 

Korlátozó közösség 

Milyen érzés, ha valamilyen kérdésben mást gondolok, mint a 

többiek, akikkel közös csoportba tartozom? Lehet-e a 

csoporton belül másképp viselkedni, mint ahogy a többség 

teszi? Milyen következményekkel járhat ez? Meg tudja-e 

változtatni egy ember a csoport nézeteit vagy viselkedését? 

 

Szabadság és korlátozottság 

Mennyire vagyok szabad és önálló a tetteimben és 

választásaimban? Mi az, amihez alkalmazkodnom kell, és mi 

az, amiről valóban szabadon dönthetek? Kiknek és milyen 

szabályoknak kell mindenképp  

engedelmeskednem? Milyen szabályokat szeghetek meg 

kockázat nélkül? Milyen haszna és milyen veszélyei lehetnek 

az engedelmességnek? Van-e olyan helyzet, amikor nem 

szabad engedelmeskedni?  

Hogyan segíthet a lelkiismeret a jó és a rossz, a bűn és az erény 

között? 

Milyen helyzetekben mondhat mást a lelkiismeretem, mint a 

szabályok vagy a csoport tagjai? 

Figyelmeztet-e a lelkiismeretem saját tévhiteimre és 

előítéleteimre? 

egyéni és közösségi érdek 
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Mi az oka annak, ha 

valakit vagy valamilyen 

csoportot idegennek 

érzünk? Mit jelent az, 

hogy valaki idegen a 

számunkra? Mi 

mindenben különbözik 

tőlünk egy idegen?   

Válhat-e baráttá egy 

idegen? Ha igen, milyen 

módon? Ha nem, miért 

nem? 

 

Konfliktusok a csoportban 

Milyen problémák és 

milyen konfliktusok 

fordulhatnak elő a 

csoportokon belül? Hogy 

lehet ezeket megoldani? 

Mi történik, ha nem 

sikerül megoldani a 

problémákat?  

 Mi a történik, ha valaki 

véletlenül vagy 

szándékosan kárt okoz a 

többieknek? Milyen 

elfogadható és el nem 

fogadható módjai vannak 

a bűnhődésnek? Mitől 

függ, hogy helyre lehet-e 

hozni a vétséget? Ha igen, 

hogyan? Ha nem, miért 

nem? 

Lehet-e valaki egyszerre 

két egymással vetélkedő 

csoport tagja? Ha igen, 

hogyan oldható ez meg? 

Ha nem, miért nem? 

 

 

4. Én és 

tágabb 

közösségeim 

Társadalmi együttélés  

Etnikai többség és 

kisebbség 

Kiket tekintünk 

magyaroknak? Kik élnek 

még hazánkban a 

magyarokon kívül? Kik 

vannak többségben és kik 

alkotják a kisebbséget? 

Jó-e az, ha egy országban 

többféle nép és többféle 

kultúra él egymás mellett? 

Milyen értékek, és milyen 

nehézségek forrása lehet 

ez a helyzet?  

Helyem a világban  

Tágabb otthonunk: Európa 

Melyek az Európai Unió jelképei? Mit jelentenek ezek 

számomra? Európai mely térségeiben élnek olyanok, akiket 

közelebbről vagy távolabbról ismerek? Mi kapcsol össze 

velük? Miben hasonlítanak egymásra Európa különböző 

országainak lakói, és miben különböznek? 

 

Színesedő társadalmak 

Miért akarnak egyes emberek máshol tanulni vagy máshol 

dolgozni, mint ahol születtek? Jó dolog ez, vagy nem jó?  

Mi az oka annak, hogy sokan el akarnak menekülni a saját 

hazájukból, és más országban akarnak letelepedni? Be kell-e 

engedni egy gazdagabb országnak azokat, akik szegény 

országokból menekülnek hozzájuk?  
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Milyen etnikai-

nemzetiségi kisebbségi 

csoportok élnek 

Magyarországon? Mit 

tudunk róluk? Milyen 

jelképeik, szokásaik, 

hagyományaik és 

ünnepeik vannak? Miben 

hasonlítanak a többségi 

népcsoporthoz, és mi 

mindenben különböznek 

tőle? Milyen kisebbségi 

közösségek élnek a mi 

környékünkön? Milyen a 

kapcsolat köztük és a 

többségi népcsoport 

között?  

 

Vallási többség és 

kisebbség 

Mit jelent az, hogy vallási 

közösség? Milyen vallási 

közösségek működnek 

Magyarországon? Melyek 

alkotják a többséget és 

melyek vannak 

kisebbségben? Mit tudunk 

róluk? Milyen vallási 

közösségek vannak a 

környékünkön? Miben 

hasonlítanak e 

közösségek, és mi 

mindenben különböznek 

egymástól? Jó-e, hogy egy 

társadalomban többféle 

vallási csoport él egymás 

mellett? Milyen értékek és 

milyen problémák 

származhatnak a vallási 

sokszínűségből?  

 

Társadalmi 

egyenlőtlenségek 

Kire mondhatjuk, hogy 

gazdag, vagy azt, hogy 

szegény? Minek alapján? 

Miért alakulnak ki ilyen 

különbségek az emberek 

között? Minden ember 

felelős a maga 

élethelyzetéért? Létezik-e 

olyan társadalom, 

amelyben mindenki 

azonos módon él? Ha 

Milyen előnyei származhatnak a külföldiek befogadásából egy 

országnak, és ez milyen problémák forrása lehet? Ugyanolyan 

jogok illetik meg a külföldről érkezőket, mint a befogadó 

ország polgárait?  

Melyek a más néphez vagy más kultúrához tartozó emberekkel 

szembeni sztereotípiák és előítéletek forrásai? Miért fordulnak 

elő Magyarországon és Európa más részein is etnikai hátterű 

konfliktusok? Mire van szükség ahhoz, hogy létrejöjjön a 

bizalom és az együttérzés a különböző kultúrákhoz tartozó 

emberek között?  

  

A társadalmi együttélés közös normái 

Milyen fajta szabályok vonatkoznak a társadalom minden 

tagjára? Hogyan alakulnak ki ezek a közös szabályok? Miért 

baj, ha egyesek nem tartják be ezeket a közös szabályokat? 

Jogos-e, ha ezért megbüntetik őket? Milyen módjai vannak, 

hogy valaki jóvátegye, ha vétett a társadalom közös normái 

ellen? 
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lenne ilyen, az igazságos 

társadalom lenne? Kell-e 

segítenünk a 

rászorulókon, és ha igen, 

hogyan tudunk?  

 

Virtuális közösségek 

Mi lehet az oka annak, 

hogy olyan gyorsan ki tud 

alakulni egy-egy virtuális 

közösség? Milyen előnyei 

és milyen hátrányai 

lehetnek az ilyen 

csoportokhoz való 

tartozásnak? Mi az, amit 

nem illik vagy éppen 

veszélyes közreadni 

magunkról egy internetes 

közösségi oldalon? 

5. Én és a 

környezetem 

A technikai fejlődés 

hatásai 

Az ember ökológiai 

lábnyoma 

Milyen kapcsolatban áll 

egymással az ember és a 

természet? Mit jelent az 

ökológiai lábnyom 

kifejezés? Miért nem 

egyforma az emberek 

ökológiai lábnyoma a 

Föld minden részén? Mit 

tehetek én saját ökológiai 

lábnyomom csökkentése 

érdekében? 

 

Az ember és a technika 

Hogyan befolyásolja a 

technika fejlődése az 

ember életét? Melyek a 

mai világ legfontosabb 

technikai eszközei? 

Hogyan hat ezek jelenléte 

az egyének és a 

közösségek életére? Mik 

az előnyeik, mik a 

hátrányaik és mik a 

veszélyeik?  Lehet-e 

függővé válni egy 

technikai eszköztől?  

 

Enyém, tied, mienk 

Mit tekinthetek a saját 

tulajdonomnak? Milyen 

Mi dolgunk van a világban? 

Jóllét és jólét 

Mivel lehet a legnagyobb örömet, illetve bánatot okozni 

nekem? Mitől érzem jól magam a bőrömben, és mitől érzem 

rosszul? Miről tudnék könnyen lemondani a jelenlegi életem 

javai és lehetőségei közül? Mi az, amihez mindenképp 

ragaszkodnék? Mi az, amit anyagi téren el szeretnék érni az 

életemben? 

 

Boldogulás 

Hogy képzelem el a jövőmet? Mikor érezném sikeresnek, 

értelmesnek az életem alakulását? Milyen szerepe lehet ebben 

a tanulásnak, a pénznek, a munkának, az alkotásnak és az 

emberi kapcsolatoknak? 

Mivel tudom enyhíteni a rossz kedvemet vagy a bennem lévő 

feszültséget, ha valami nem úgy sikerül, ahogy elképzeltem? 

Mit gondolok ezzel kapcsolatban a drogokról és az alkoholról? 

Vajon mindent érdemes kipróbálni az életben, vagy van olyan 

dolog, amit egyszer sem? 

 

Elhasználni – megőrizni – gyarapítani 

Mi az, amit csak használok a világban? Mi az, amit meg is 

akarok őrizni? Van olyan területe az életnek, ahol gyarapítani 

szeretném a világ javait?  

Mit jelent az önkéntes munka? Miért lehet fontos az egyén és 

a közösségek számára?   

 

A valóság és annak médiaképe 

Mit tudhatunk meg a világról a tévén, az újságokon és az 

interneten keresztül? Miben különböznek az egyik vagy a 

másik forrásból nyert információk? 

Miért van annyi reklám a tévében és az interneten? Milyen 

eszközökkel próbálnak a reklámok befolyásolni minket?  

Honnan tudjuk, hogy igaz-e, amit olvasunk az újságban, az 

interneten vagy látunk a tévében? 
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védelem illeti meg a 

magántulajdont?  

Lehet-e közös tulajdonom 

más emberekkel? Hogy 

használható és hogy 

védhető meg a közös 

tulajdon?   

Kié a köztulajdon? 

Hogyan használható és 

védhető meg? 

Mennyire befolyásolják a véleményünket és a választásainkat 

a televíziós adások szereplői, a reklámok üzenetei vagy az 

internetről vett képek és információk? 

 

6. Én és a 

mindenség 

Isten és ember 

A vallás mint lelki 

jelenség 

Miért gondolja az 

emberek jelentős része, 

hogy létezik egy embernél 

hatalmasabb erő is a 

világban? Milyen 

elképzelések alakultak ki 

különböző kultúrákban 

erről az erőről?  Milyen 

formában igyekeznek az 

emberek kapcsolatba lépni 

a természetfeletti világgal, 

és miért fontos ez 

számukra?  

El lehet képzelni a világot 

természetfeletti erő 

létezése nélkül is?  

 

Vallási közösség és vallási 

intézmény 

Milyen keretei, 

szertartásai  és jelképei 

alakultak ki mára a világ 

különböző részein a 

természetfeletti erők 

tiszteletének? Ezek közül 

melyek vannak jelen a mi 

lakóhelyünkön és 

hazánkban?  

Milyen helyeket, 

könyveket és tárgyakat 

tartanak szentnek egyes 

kultúrákban az emberek? 

Ezek közül melyik 

található meg a mi 

közelünkben is?  

Lehet úgy is élni, hogy 

valaki semmilyen vallási 

közösséghez nem 

tartozik?  

Hit, világkép, világnézet 

Az ember mint értékelő és erkölcsi lény 

Hogyan tudunk különbséget tenni a tények és a vélekedések 

között? Miért fontos megkülönböztetni ezt a két dolgot?  

Hogyan tudjuk eldönteni, hogy egy állítás igaz vagy nem? 

Miért fontos ezt tudni?  

Hogy alakulnak ki a tévhitek, sztereotípiák és előítéletek az 

emberekben? Mi járul hozzá ezek fenntartásához, és mi segíti 

elő a lebomlásukat? 

Minek alapján tudunk állást foglalni arról, hogy valamilyen 

viselkedési forma vagy cselekedet helyes vagy helytelen? 

Milyen biztonsággal lehet eldönteni ezt a kérdést? 

Mi a különbség a meggyőződés, a hit, a világkép és a 

világnézet között? 

Hogyan lesz valaki egy vallás követője? 

 

A nagy világvallások világképe  

Milyennek mutatja be a világ kezdetét, működését és végét a 

judaizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a 

buddhizmus? Milyen egyéb világképek élnek a mai világ más 

vallásaiban? Miben hasonlítanak ezek egymáshoz, és miben 

különböznek?  

 

A nagy világvallások erkölcsi tanításai  

Mit mond a kereszténység a jóról és a rosszról, a helyesről és 

a helytelenről? Mit mondanak ugyanerről a judaizmus, az 

iszlám, a hinduizmus és a buddhizmus tanításai? Melyek a 

világvallások közös értékei?  

 

Párbeszéd és együttműködés  

Miről érdemes közösen gondolkodniuk a mai világban a 

különböző keresztény felekezeteknek, a keresztény és zsidó 

vallású embereknek, a keresztényeknek és más vallások 

követőinek, a hívőknek és a nem hívőknek?  

Milyen új vallási mozgalmaknak 

lehetünk tanúi napjainkban? Vajon ezek követői miért nem a 

régi vallások közül válasznak maguknak?  

Miért fontos a hívők és nem hívők, illetve a vallások közötti 

párbeszéd a mai világban?  
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Szűkített témaháló 5-8 évfolyamig. Fogalmak. 

Témakör 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

1. Én magam 

 

Test és lélek 

 

Fejlődés és szükségletek 

Egészség és betegség 

Fogyatékosság 

Ép testben ép lélek? 

Egy belső hang: a lelkiismeret  

Ki vagyok én, és mi vezérli a 

tetteimet? 

 

Nyelv és gondolkodás 

Tudás és értelem 

Érték és mérték 

Ösztönzők és mozgatóerők 

 

fogalmak 

 

testi és lelki tulajdonság, szellemi 

képesség, szükséglet, fejlődés, 

egészség, betegség, fogyatékosság, 

lelkiismeret, szándék, döntés 

nyelv, gondolkodás, szó, fogalom, 

tett, nyelvhasználat, tudás, 

értelem, tehetség, siker, kudarc, 

felelősség, ösztön, érzés, érzelem, 

igény, vágy, cél, döntés, válság, 

akarat, érték, értékrend, 

értékütközés 

 

2. Én és a társaim 

 

Barátság és szeretet  

 

A barátság kialakulása 

Baráti kapcsolatok 

A kapcsolat ápolása 

 

 

Szerelem és párkapcsolat  

 

Vonzódás 

Együttjárás  

Házasság, család és otthonteremtés 

Visszaélés a nemiséggel 

 

fogalmak 

 

barát, ismerős, rokonszenv, 

ellenszenv, barátság, őszinteség, 

hazugság, szeretet, tisztelet, 

közömbösség, harag, fájdalom, 

megértés, megbocsátás, konfliktus 

nemi érésé, vonzás és taszítás, 

szerelem, nemi vágy, szexuális 

kapcsolat, házasság, család, 

gyerekvállalás, terhesség, 

prostitúció, a pornográfia és a 

szexuális bántalmazás, áldozat 

 

3. Én és közvetlen 

közösségeim 

Kortársi csoportok 

 

Az én csoportjaim 

Mások csoportjai 

Konfliktusok a csoportban 

 

Egyén és közösség 

 

Erőt adó közösség 

Korlátozó közösség 

Szabadság és korlátozottság 

fogalmak 

 

csoport, közösség, összetartás, 

beilleszkedés, idegen, kirekesztés, 

általánosítás, előítélet, hiba, vétség, 

bűn, megbocsátás, jóvátétel, 

felelősség 

csoport, közösség, önállóság, 

alkalmazkodás, engedelmesség, 

szabály, lelkiismeret, választás, 

bűn, erény, előítélet, tévhit 

4. Én és tágabb 

közösségeim 

Társadalmi együttélés  

 

Etnikai többség és kisebbség 

Vallási többség és kisebbség 

Társadalmi egyenlőtlenségek 

Virtuális közösségek 

 

Helyem a világban  

 

Tágabb otthonunk: Európa 

Színesedő társadalmak 

A társadalmi együttélés közös 

normái 
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Témakör 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 

fogalmak 

 

népcsoport, vallási közösség, 

többség, kisebbség, szokás, 

hagyomány, ünnep, társadalom, 

vagyon, egyenlőség és 

egyenlőtlenség, igazságosság és 

igazságtalanság, gazdagság és 

szegénység, szolidaritás, virtuális 

közösség 

Európai Unió, menekült, befogadó 

ország, sztereotípia, előítélet, 

etnikai konfliktus, társadalmi 

norma, szabályszegés, büntetés, 

szerzői jog 

5. Én és a környezetem A technikai fejlődés hatásai 

 

Az ember ökológiai lábnyoma 

Az ember és a technika 

Enyém, tied, mienk 

 

 

 

Mi dolgunk van a világban? 

 

Jóllét és jólét 

Boldogulás 

Elhasználni – megőrizni – 

gyarapítani 

A valóság és annak médiaképe 

fogalmak 

 

ökológiai lábnyom, fogyasztás, 

technikai eszköz, függőség, 

magántulajdon, közösségi tulajdon, 

köztulajdon, a tulajdon védelme, 

média, reklám 

jólét, öröm, bánat, elégedettség, 

boldogság, boldogulás, vágy, 

remény, hiányérzet, 

elégedetlenség, boldogtalanság, 

drog, alkohol, függőség, értelmes 

élet, média, befolyásolás, 

hitelesség 

6. Én és a mindenség Isten és ember 

 

A vallás mint lelki jelenség 

Vallási közösség és vallási 

intézmény 

 

Hit, világkép, világnézet 

 

Az ember mint értékelő és erkölcsi 

lény 

A nagy világvallások világképe  

A nagy világvallások erkölcsi 

tanításai  

Párbeszéd és együttműködés  

fogalmak 

 

természeti és természetfeletti erő, 

vallás, egyház, templom, szertartás, 

vallási jelkép, ima, böjt, 

zarándoklat, szent könyv, szent hely, 

tudomány, tudományos megismerés, 

művészet, művészi alkotás 

tény, vélemény, állítás, értékelés, 

tévhit, sztereotípia, előítélet, 

meggyőződés, világkép, 

világnézet, hit, vallás, világvallás, 

erkölcsi tanítás 

 

A tankönyv kiválasztásának szempontjai: 

Változatosság: egy órán vagy egy tematikai egységen belül – amennyire lehetséges – 

váltogassuk a taneszközöket és a módszereket. Ez különösen az alsóbb évfolyamokban fontos, 

ahol a diákok figyelme rövidebb ideig köthető le. 

Információközlés: ha olyan szakaszhoz érünk, ahol szükséges a témát új ismeretanyaggal 

megtámogatni. 
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Érdekes, gyerekközpontú: nem jelenti azt, hogy mindig „szórakoztatni” kell, de a korosztályt 

érintő, érdeklő esetekre van nagyrészt szükség. 

Késztessen beszélgetésre 

Gondolkodtató legyen: probléma, dilemma legyen benne. 

Ne sugalmazzon értékítéletet: nehéz teljesen semleges, objektív anyagot találni, és ez a tantárgy 

egyik alapkérdése is: hogyan tanítsunk pozitív értékeket, ha nem ajánlott az állásfoglalás? Azt 

próbáljuk elkerülni, hogy az anyag, szöveg stb. már eleve egyértelműen sugallja, ki viselkedett 

helyesen, ki nem, mert ez inkább tudat alatt hat, és nem késztet őszinte állásfoglalásra. 

Különösen kisebb gyerekeknél lehet káros, ha azt mondják, amit a tanító „hallani akar”. De 

erős, egymással ellentétes értékítéletet hordozó anyagok is kerülhetnek egymás mellé, ilyenkor 

vizsgálhatjuk, mi lehet az ellentétek oka. 

Választott tankönyvek az egyes évfolyamokon: 

évfolyam taneszköz 

5. évfolyam 
Újgenerációs tankönyv Etika 5. 

Eszterházy Károly Egyetem, OFI  

6. évfolyam 
Újgenerációs tankönyv Etika 6. 

Eszterházy Károly Egyetem, OFI 

7. évfolyam 
Újgenerációs tankönyv Etika 7. 

Eszterházy Károly Egyetem, OFI 

8. évfolyam 
Újgenerációs tankönyv Etika 8. 

Eszterházy Károly Egyetem, OFI 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK, CÉLOK  

1. Éntudat, Önismeret 

 Saját főbb személyiségjegyek vizsgálata; 

 Ismerkedés a társadalmi szerepekkel, elvárásokkal; 

 Saját identitás fogalmának bővítése; 

 Az emberi gondolkodásmód sokszínűsége megértése; 

 Azonos helyzetekre adott eltérő reakciók, vélemények elemzése; 

 Az egyének és az emberiség néhány cselekvésének etikai szempontú értékelése, a 

saját értékrenddel való összevetése; 

 Önkifejezési módok gyakorlása. 

Szükségletek és igények 

 A tanulás és fejlődés összefüggéseinek megértése a tanuló életében; 

 Információforrások kritikus elemzése; 
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 Saját szokások, életvezetési mód, életszemlélet értékelése a testi és mentális 

egészség, a lehetséges káros tényezők feltárása, ezek elkerülésére javaslatok az 

önazonosság és a fejlődés szempontjából; 

 Saját igények és szükségletek feltárása. 

 

Célok és tervek 

 A felelősség, önismeret, munka, együttműködés, kreativitás, vállalkozó szellem, 

munkamegosztás, pénzügyi tudatosság megjelenése a mindennapi cselekvésekben; 

 A siker, a boldogság, boldogulás átérzése, azonosítása az egyén életében; 

 A pozitív életszemlélet tudatosítása; 

 Néhány személyes életcél megfogalmazása. 

 

2. Érzelmek és cselekvések hatása 

 Külső és belső tényezők összehangolása, amelyek az érzelmi-mentális állapotra 

hatással lehetnek; 

 Stratégiák kidolgozása a negatív hatások kivédésére; 

 Valós és virtuális térben zajló cselekvések elemzése a másokra tett hatás és etikai 

értékek szempontjából; 

 

3. A kapcsolatok minősége 

 Egymás jobb megismerésének és a társas kapcsolatrendszer gazdagításának módjai; 

 A másokat megítélő vélemények elemzése a lehetséges sztereotípiák, az előítéletek, 

elfogadás, tolerancia alapján; 

 A figyelmesség, közös tervezés és az együttműködés példáinak érvényesítése; 

 A tartós kapcsolatok és párkapcsolatok alapvető feltételeinek megismerése. 

 A kapcsolatok megóvása 

 Kapcsolati konfliktusok elemzése eltérő igények, kommunikáció és érzelmek 

szempontjából, megoldási stratégiák kidolgozása; 

 A felelősségvállalás, bocsánatkérés és a jóvátétel szerepének felismerése a 

kapcsolatok helyreállításában, 

 

-Kölcsönösség és egyenlőség a kapcsolatokban; 

 A bizalom, szeretet, tisztelet, segítség és intimitás megérzése, megjelenése a 

kapcsolatokban 

 Pozitív minták a harmonikusan működő párkapcsolatokra; 

 A másik igényeit és szükségleteit figyelembe vevő és a saját igényeket 

megfogalmazó kommunikáció gyakorlása; 

 Az egyenlőtlen, kihasználó vagy bántalmazó kapcsolat jellemzőinek azonosítása, 

az erre vonatkozó jogok és a védelem lehetőségeinek megismerése. 

 A család társadalmi funkciói értelmezése, a családszerkezet sokfélesége;  

 A harmonikus családi életet meghatározó értékek összegyűjtése, 

 A támogatás, megértés, tanulás, együttérzés és egyenlőség vizsgálata családi 

kapcsolatokban; 

 A serdülőkor önállósági igényéből vagy az életkori különbségekből eredő 

vélemény- és érdekkonfliktusok azonosítása. 
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Felelősség egymásért 

 A kapcsolatrendszerekben elfoglalt különböző helyzetek, szerepek elemzése  

 rendelkezik érzelmi kifejezőképességekkel a konfliktusok megelőzésére és 

megoldási javaslatokkal a konfliktusok megoldására; 

 Az egyén felelősségének megfogalmazása különböző szerepekben: cselekvőként 

vagy szemlélőként, aktív segítőként vagy érzelmi támogatóként a valós és a 

virtuális térben is. 

 

4. A közösségek és identitás 

 

 A kulturális-társadalmi identitás alapjai, a nemzeti identitás megőrzése; 

 Európa szerepének felismerése, mint a nemzeti kulturális identitás egyik 

meghatározója; 

 A különböző közösségekhez tartozás lehetséges ellentmondásai feltárása; 

 Különböző közösségek viszonyainak elemzése; 

 Az európai értékrend elemei a társadalmi és jogrendszerekben, ezek megvalósulása 

vagy hiánya a mindennapokban. 

 

-Értékek a társas együttműködésben; 

 A kölcsönös bizalom, becsületesség és felelősségvállalás, mint fő 

közösségszervező értékek azonosítása; 

 Az elesettek segítése, a szolidaritás fogalmának értelmezése; 

 Véleményalkotás a szabálysértés, csalás, jogsértés, bűnelkövetés eseteiről egyéni 

és társadalmi kár szempontjából, egyben a társadalmi elfogadottságáról; 

 Kérdések megfogalmazása a büntetés néhány formájáról; 

 Az együttműködés, felelősségvállalás, feladatvállalás alapelveinek átélése; 

 Fontos társadalmi értékek megvalósításának érdekében végzett tevékenységek 

megismerése; 

 A jogok és kötelességek rendszerének elemzése több társadalmi szinten; 

 Az egyén aktív részvételi lehetőségei a társadalom életének szabályozásában; 

 Társadalmi témájú médiahírek elemzése, saját médiafogyasztás vizsgálata; 

 Az agresszív nyelvhasználat és az információtorzítás felismerése. 

 

Testi lelki szükségletek  

 Megismeri az általános emberi szükségleteket az egyén, a helyi közösségek és az 

emberiség szintjén is; 

 Az egyén és közösség rövid és hosszú távú érdekei közötti ellentmondások feltárja; 

 Az emberiség létezésének alapvető feltételeit veszélyeztető folyamatok azonosítja; 

 Társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek okainak megismerése. 

 Az ember és környezetének kölcsönhatása 

 Az emberiség életét és gondolkodását leginkább befolyásoló technológiák 

hatásainak elemzése a személyes kapcsolatok és az életminőség szempontjából, 

megoldási javaslatok, etikai szabályok megfogalmazása a problémákra; 

 Károsító és építő, környezetszépítő tevékenységek megkülönböztetése; 

 Néhány környezeti etikai és bioetikai kérdés megismerése; 

 Az emberiség jövője 
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 A fogyasztói és pénzügyi tudatosság fő elveinek rendszerezése; 

 Környezetbarát technológiai megoldások, kreatív újra hasznosítási lehetőségek 

feltárása; 

 Saját célok megfogalmazása a fenntartható fejlődés érdekében. 

 

5. Világnézet és erkölcs 

 

 Különböző világnézeten alapuló gondolkodások összehasonlítása; 

 Az erkölcs, mint viselkedést szabályozó értékrendszer, az erkölcsi fogalmak egyéni 

értelmezése; 

 A személyes erkölcs kialakulását befolyásoló tényezők azonosítása: a család, a 

média, a kortárs csoportok, a nevelők; 

 Az egyén és közösség értékítéletének ütköztetése; 

 A saját értékrendnek megfelelő és ellentmondó viselkedés gyakorlása; 

 A zsidóság és a kereszténység, világképeinek fő vonásai, fő tanításaik 

megismerése; 

 A vallás szerepének jelentőségének azonosítása az emberek életében; 

 A zsidó és keresztény vallások álláspontjainak értelmezése néhány általános etikai 

kérdésben; 

 Az egyházak társadalmi tevékenységének megismerése, együttműködés közös 

célok érdekében. 

 A vallások tanításai 

 A felebaráti szeretet, felelősségvállalás gyakorlása a másik ember iránt;  

 Olyan értékek keresése, melyek azonosak a vallásos és nem vallásos emberek 

számára. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás) 



1 

 

1. HELYI TANTERV 
 

1.1. FÖLDRAJZ 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0. évf.  9.évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP      2 1 3 3 

NYEK      2 1 3 3 

Nyolc évfolyamos   2 1  2 1 3 3 

 

 

A földrajztudomány a természeti és társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait – 

a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen 

interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-

gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó 

tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint 

egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése 

és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja, és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az 

egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen 

súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi 

szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi 

okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért 

kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei – és ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz 

a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 

pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak 

megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok 

újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített 

adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, 

szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, 

értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé 

tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, 

tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, 

hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 

problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 
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A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, 

valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős 

és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, 

a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható 

környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és 

bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró 

magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja 

a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális 

folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 

befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a 

nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti 

értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás 

hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 

természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás 

hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő 

vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, körülöttünk zajló társadalmi-

gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus 

érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 

etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, 

egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgári gondolkodás és viszonyulás kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 

hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 

komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, 

gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy választékos tananyag feldolgozási módszereivel a Nemzeti alaptantervben 

rögzített kulcskompetenciákat fejleszti: (A tanulás kompetenciái, kommunikációs 

kompetenciák, digitális kompetenciák, matematikai, gondolkodási kompetenciák, személyes és 

társas kapcsolati kompetenciák, a kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális 

tudatosság kompetenciái: munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  
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7–8. évfolyam 

Az önálló földrajztanítás az általános iskola 7. évfolyamán kezdődik, de földrajzi tartalmakkal 

már korábban, az alsó tagozatos környezetismeret keretében és 5–6. évfolyamon a 

természettudomány tantárgy anyagában is találkoznak a tanulók. Ezért fontos, hogy az önálló 

földrajztanítás tudatosan építsen a korábban már megszerzett ismeretekre és a már meglévő 

kompetenciákra. 

A 7–8. osztályos tananyag a földrajzi tartalmakat a földrajzi tér fokozatos kitágításával, a 

közelitől a távoli felé, azaz a közvetlen lakóhely (település) felől Magyarország földrajzán 

keresztül a kontinentális, majd végül a globális folyamatok felé haladva mutatja be, de 

mindvégig szem előtt tartja az életkori sajátosságoknak megfelelő, a tapasztalatokra, a konkrét 

jelenségekre, folyamatokra építő tananyag-felépítést. Az ismereteket a földrajzi szempontból 

tipikus természet- és társadalomföldrajzi folyamatokra, összefüggésekre fűzi fel, és 

középpontba állítja a földrajzi eredetű problémák komplex bemutatását. 

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges következményeire 

helyezi a hangsúlyt, tudatosan épít a különböző digitális és hagyományos térképi, vizuális és 

szöveges adatforrásokból megszerezhető információkra. Ezáltal a tanulókat felkészíti az önálló 

információszerzésre és az információk mérlegelő értelmezésére, továbbá hozzájárul az önálló 

véleménynyilvánítás és a felelős döntéshozatal képességének kialakításához. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban kiemelten fontosnak tartja a személyes 

érdeklődés felkeltését a szűkebb, majd a tágabb környezetünk, illetve az alapfokú nevelési-

oktatási szakasz végére a bolygónk egészét érintő földrajzi jelenségek, folyamatok, problémák 

megismerése és megértése iránt. További célja, hogy kialakítsa az önálló földrajzi tudásbővítés 

igényét és képességét, mert a tanulók egy jelentős részének nincs lehetősége a földrajzi 

ismeretek intézményi keretek között történő további bővítésére. Az egyes témák 

feldolgozásánál fontos szempont, hogy gyakorlati, a mindennapi életben hasznosítható 

ismeretek elsajátításával és képességek kialakításával történjen. 

A földrajz szemléletformáló, szintetizáló tantárgyként olyan, a hétköznapokban használható 

ismereteket, eszközöket, módszereket ad a tanulók kezébe, amelyek segítik a tájékozódást mind 

összetettebbé váló világunkban, és hozzájárulnak ahhoz, hogy felnőtt életükben felelős, 

környezettudatos, aktív állampolgárrá váljanak. 

A 7–8. évfolyamon kiemelt feladat a Föld megismertetésén keresztül a földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése. Ehhez kapcsolódóan a témakörök feldolgozása során a tanuló: 

– megismeri hazánk és Európa, majd a távoli kontinensek legalapvetőbb természet- és 

társadalomföldrajzi jellemzőit, melynek során kialakul a Földről alkotott, a valóságot 

visszatükröző kognitív térképe; 

– földrajzi tartalmú adatok, adatsorok alapján következtéseket von le, következményeket 

fogalmaz meg; 

– megadott szempontok alapján rendszerezi földrajzi ismereteit, rendszerbeli viszonyokat 

állapít meg; 

– összehasonlít tipikus tájakat, megfogalmazza azok közös és eltérő földrajzi vonásait; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, a digitáliseszköz-használat. Ennek megfelelően a 

tanuló: 
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– megadott szempontok alapján információkat gyűjt hagyományos és digitális 

információforrásokból; 

– adatokat rendszerez és ábrázol digitális eszközök segítségével; 

– digitális eszközök segítségével bemutatja szűkebb és tágabb környezetének földrajzi 

jellemzőit; 

– megadott szempontok alapján tájakkal, országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú 

szövegeket, képi információhordozókat dolgoz fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez. 

 

 

1.1.1. 7. évfolyam 

 

7. évf: heti 2 óra 36 hét 72 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve  óraszám 

Tájékozódás a földrajzi térben 5 

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 5 

Magyarország földrajza 28 

A Kárpát-medence térsége 8 

Európa földrajza 26 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a földrajzi térben 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– használja a földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és digitális eszközöket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tájékozódik különböző típusú és tartalmú térképeken, biztonsággal leolvassa azok 

információtartalmát, a térképen elhelyez földrajzi elemeket;  

– gyakorlati feladatokat (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) old meg 

nyomtatott és digitális térkép segítségével; 

– el tud készíteni egyszerű térképvázlatokat, útvonalterveket; 

– azonosítja a jelenségek időbeli jellemzőit.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek használatával, elemzésével és 

összehasonlításával a rendszerben és összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A terepi tájékozódási, valamint a térképalapú távolság- és helymeghatározási feladatok 

megoldása kapcsán a matematikai és logikai gondolkodás fejlesztése 



5 

 

– Hagyományos és digitális térképen történő távolság- és helymeghatározás segítségével a 

térbeli tájékozódás és a logikai gondolkodás fejlesztése 

– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Gyakorlati feladatok megoldása (pl. távolság- és helymeghatározás, utazástervezés) 

terepen, valamint nyomtatott és digitális térképek és online felületek segítségével 

– Különböző típusú és tartalmú térképek tudatos használata a tanuláshoz 

– A földrajzi térben való tájékozódást segítő hagyományos és egyes digitális eszközök 

ismerete 

– A különböző léptékű, típusú és tartalmú térképek, műholdképek, légifelvételek 

sajátosságainak felismerése, a mindennapi életben való felhasználásuk lehetőségeinek 

ismerete 

– Különböző időpontban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése, problémák megoldása 

– A térkép fogalma és jelrendszere 

– A hagyományos és digitális térképek fajtái 

– Távérzékelés és földrajzi alkalmazásai (műholdképek, légifelvételek) 

– A földrajzi helymeghatározás módszerei 

FOGALMAK 

földrajzi fokhálózat, keresőhálózat, fő- és mellékvilágtájak, méretarány, aránymérték, 

szintvonal 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Egy adott útvonaltervezése nyomtatott és digitális térképek, online felületek segítségével 

– Iránytű, térkép, GPS használatának gyakorlása terepi tájékozódási feladatok, kereső játékok 

során 

– Távolság és hely meghatározása térképen, illetve terepen 

– Játékos feladatok a földrajzi helyek meghatározására megadott földrajzi koordináták 

segítségével 

– Térképvázlat-készítés szöveg, leírás alapján 

– Tematikus térképek megadott szempontok szerinti elemzése 

– Különböző időpontokban készült űr- vagy légifelvételek és térképek párhuzamos 

használatával földrajzi megfigyelések elvégzése 

TÉMAKÖR: Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja és értékeli lakókörnyezetének földrajzi jellemzőit, ismeri annak természeti és 

társadalmi erőforrásait; 

– szűkebb és tágabb környezetében földrajzi eredetű problémákat azonosít, magyarázza 

kialakulásuk okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai 

nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– javaslatot fogalmaz meg lakókörnyezete jövőbeli, környezeti szempontokat szem előtt 

tartó, fenntartható fejlesztésére; 

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 

fontossága mellett. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A tanuló szűkebb lakókörnyezetének társadalmi és gazdasági problémáinak felismerésével 

és ezekre vonatkozó megoldási javaslatok elkészítésével a döntési képesség, valamint a 

szociális és vállalkozói kompetenciák fejlesztése 

– Az adott terület komplex földrajzi elemzése során a rendszerben és összefüggésekben való 

gondolkodás fejlesztése 

– A lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő természet- és 

társadalomföldrajzi folyamatok felismerése, valamint feldolgozása eredményeként a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság fejlesztése 

– A lakókörnyezet környezeti problémáinak bemutatása 

– Véleményalkotás a lakóhely jelenét, illetve annak jövőbeli fejlődését segítő és nehezítő 

természet- és társadalomföldrajzi folyamatokról 

– Nyitottság a lakóhellyel és annak környezetével kapcsolatos információk megismerése 

iránt, információk gyűjtése írott és elektronikus forrásokból, azok értelmezése és 

rendszerezése 

– A földrajzi tudás alkalmazása a mindennapi életben a következmények tudatában 

meghozott környezettudatos döntésekben 

– A szűkebb lakókörnyezet (település és környezete) földrajzi helyzetének, természeti és 

kulturális értékeinek bemutatása 

– A lakókörnyezet földrajzi jellemzőiből fakadó előnyeinek és hátrányainak mérlegelése, a 

lakókörnyezet környezettudatos és fenntartható fejlesztése 

FOGALMAK 

kulturális érték, természeti érték 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A Föld háromdimenziós megjelenítését lehetővé tevőprogram segítségével a közvetlen 

környezet virtuális felfedezése 

– Irányított beszélgetés a helyi írott és elektronikus médiából gyűjtött földrajzi tartalmú 

információkról 

– Helyzetgyakorlat: idegenvezetés a településen 

– Ötletbörze a szűkebb lakókörnyezet társadalmi és gazdasági problémáinak feltárására, és az 

ezekre vonatkozó megoldási javaslatok megfogalmazása 

– Projektfeladat: poszter, prezentáció, térkép vagy rövid videofilm készítése a szűkebb 

lakóhely természeti és kulturális értékeiről 

– Projektfeladat: helyismereti vetélkedő szervezése a közvetlen környezet természeti és 

kulturális értékeinek megismerésére 
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TÉMAKÖR: Magyarország földrajza 

ÓRASZÁM: 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 

természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 

különbségeit; 

– összehasonlít, illetve komplex módon, problémaközpontú megközelítéssel vizsgál pl. hazai 

nagytájakat, tájakat, régiókat, településeket;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és 

környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli 

jellemzőire; 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak feldolgozása során a térszemlélet, 

valamint a hagyományos és digitális térképhasználat fejlesztése 

– Egy-egy kis- és középtáj vagy település komplex módon, több szempontú megközelítéssel 

történő vizsgálata során a problémamegoldó, valamint a rendszerben és összefüggésekben 

történő gondolkodás fejlesztése 

– A Magyarországgal kapcsolatos földrajzi ismeretek feldolgozása során az önálló és hiteles 

információszerzés, valamint a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak, valamint környezeti 

jellemzőinek Kárpát-medencei kitekintésben történő értelmezésével a Magyarországhoz és 

a magyarsághoz való kötődés elmélyítése 

– Véleményalkotás, logikus érvelés és vitában való részvétel képességének fejlesztése 

földrajzi témájú szövegekben bemutatott hazai természeti, környezeti és társadalmi 

jelenségekhez, folyamatokhoz, információkhoz kapcsolódóan 

– A szociális és vállalkozói kompetencia fejlesztése Magyarországgal kapcsolatos feladatok 

társakkal együttműködésben való megoldása, tudásmegosztás során 

– A kommunikációs és esztétikai kompetenciák fejlesztése Magyarország témakörben 

önállóan készített prezentáció bemutatásával  

– Következtetés a Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli jellemzőire 
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– Kárpát-medencei kitekintésben Magyarország természeti és társadalmi-gazdasági 

erőforrásai, környezeti jellemzői 

– Magyarország természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőiből fakadó előnyei 

és hátrányai a fenntartható fejlődés jegyében 

– Egy kistáj, középtáj vagy település komplex és problémaközpontú vizsgálata 

– Magyarország nemzetközi gazdasági szerepének igazolása példák alapján 

– Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzőinek értékelő megközelítése és megoldási-

fejlesztési javaslatok 

– Magyarország idegenforgalmi adottságai és a fenntarthatóság jegyében történő jövőbeli 

fejlesztése 

– A Magyarország területén előforduló környezeti és természeti veszélyek vizsgálata, továbbá 

a társadalmi-gazdasági jellemzők értékelő megközelítéssel történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

FOGALMAK 

erőforrás, falu, folyószabályozás, folyó vízjárása, hungarikum, kontinentális éghajlat, 

közigazgatás, medencejelleg, nemzetiség, öregedő társadalom, táj, talaj, tanya, természetes 

szaporodás és fogyás, területi fejlettség-különbség, tranzitforgalom, város, világörökség 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Nagytájak: Alföld, Dunántúli-dombvidék, Dunántúli-középhegység, Északi-középhegység, 

Kisalföld, Alpokalja 

Egyéb földrajzi helyszínek: Aggteleki-karszt, Badacsony, Bakony, Balaton-felvidék, Baradla-

barlang, Baranyai-dombság, Bodrogköz, Borsodi-medence, Börzsöny, Budai-hegység, Bükk, 

Bükk-fennsík, Csepel-sziget, Cserehát, Cserhát, Dráva menti síkság (Dráva-mellék), Duna–

Tisza köze, Dunakanyar, Gerecse, Hajdúság, Tokaj-Hegyalja, Hortobágy, Írott-kő, Jászság, 

Kékes, Kiskunság, Körös–Maros köze, Kőszegi-hegység, Marcal-medence, Mátra, Mecsek, 

Mezőföld, Mohácsi-sziget, Móri-árok, Nagykunság, Nógrádi-medence, Nyírség, Őrség, Pesti-

síkság, Pilis, Belső-Somogy, Külső-Somogy, Soproni-hegység, Szigetköz, Szekszárdi-

dombság, Szentendrei-sziget, Tapolcai-medence, Tihanyi-félsziget, Tiszántúl, Tolnai-

dombság, Velencei-hegység, Vértes, Villányi-hegység, Visegrádi-hegység, Zalai-dombság, 

Tokaji (Zempléni)-hegység; 

Vízrajz: Balaton, Bodrog, Dráva, Duna, Fertő, Hernád, Hévízi-tó, Ipoly, Kis-Balaton, Körös, 

Maros, Mura, Rába, Sajó, Sió, Szamos, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó, Tisza, Tisza-tó, Velencei-

tó, Zagyva, Zala; 

Magyarország nemzeti parkjai, világörökségi helyszínei, régiói, megyéi, megyeszékhelyei 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Hazánk és a Kárpát-medence tájainak és régióinak megadott szempontok alapján történő 

feldolgozása hagyományos és digitális térképek, internetről gyűjtött adatok 

felhasználásával, kooperatív módszer alkalmazásával 

– Projektfeladat: osztálykirándulás tervezése Magyarország egy kiválasztott középtájának 

megismerésére, idegenforgalmi értékeinek bemutatása 

– Prezentáció készítése egy kiválasztott tájról vagy településről 

– Természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági adatsorok rendszerezése, szemléletes 

ábrázolása és az adatok értelmezése 

– Nemzeti értékek, hungaricumok gyűjtése 

– Víz Világnapja program keretében a hazai vizek és környezetük védelme, valamint a 

vízgazdálkodás témakörben prezentációk és plakátok készítése 
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– Interaktív termékbemutató összeállítása a magyar gazdaság nemzetközi jelentőségű 

termékeiből 

– Magyarország szerepvállalásának ismertetése a nemzetközi környezetvédelmi 

programokban, internetes források felhasználásával 

– Gondolattérkép készítése Magyarország és az Európai Unió kapcsolatáról 

– Turisztikai kiadványok, pl. szórólapok, tájékoztatók alapján Magyarország idegenforgalmi 

adottságainak feldolgozása kooperatív módszerek alkalmazásával 

TÉMAKÖR: A Kárpát-medence térsége 

ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– rendszerezi, csoportosítja és értékeli Magyarország és a Kárpát-medence térségének 

természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásait, illetve bemutatja a természeti és társadalmi 

adottságok szerepének, jelentőségének időbeli változásait, a területi fejlettség 

különbségeit; 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 

környezeti problémákat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és a fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit;  

– következtet Magyarország és a Kárpát-medence térségében előforduló természeti és 

környezeti veszélyek kialakulásának okaira, várható következményeire, térbeli 

jellemzőire;  

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A térszemlélet fejlesztése Magyarország területének a Kárpát-medence egészében való 

földrajzi értelmezésével 

– A felelős, tényeken alapuló véleményalkotás képességének támogatása a Kárpát-medence 

térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek kialakulásának példáján 

– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a medencejelleg közvetlen és közvetett 

földrajzi következményeinek felismerésével 

– A szociális kompetencia fejlesztése a Kárpát-medence népeinek, országainak 

együttműködésében rejlő lehetőségek és korlátok felismerésével 

– A Kárpát-medence és környezete természeti és társadalmi-gazdasági erőforrásainak 

rendszerezése, értékelése 

– Az egyes nagytájak, illetve régiók természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti 

jellemzőinek felismerése és összehasonlítása 
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– A Kárpát-medence térségében előforduló környezeti és természeti veszélyek 

kialakulásához vezető okok, összefüggések és következmények értelmezése 

– A Kárpát-medence idegenforgalmi adottságainak, az idegenforgalom jelentőségének 

értékelése 

– A Kárpát-medence térségében meglévő területi fejlettségbeli különbségek okainak és 

következményeinek feltárása 

– A medence mint társadalmi-gazdasági egység 

– Medencejelleg és következményei a Kárpát-medencében 

– A Kárpát-medence térségének nagytájai 

– Természeti erőforrások, táji és kulturális értékek a Kárpát-medence térségében 

FOGALMAK 

autonómia, éghajlatváltozás, erdőgazdálkodás, gazdasági átalakulás, húzóágazat, 

idegenforgalom, nemzeti kisebbség, népességvándorlási folyamatok, néprajzi csoport, néprajzi 

táj, tájhasználat, talajpusztulás 

TOPOGRÁFIAI FOGALMAK 

Tájak, történelmi és néprajzi tájnevek: Bécsi-medence, Burgenland (Őrvidék), Csallóköz, 

Délvidék, Déli-Kárpátok, Erdély, Erdélyi-középhegység, Erdélyi-medence, Északkeleti-

Kárpátok, Északnyugati-Kárpátok, Felvidék, Hargita, Kárpátalja, Kárpát-medence, Keleti-

Kárpátok, Magas-Tátra, Székelyföld, Vajdaság, Vereckei-hágó; 

Városok: Arad, Beregszász, Csíkszereda, Eszék, Kassa, Kolozsvár, Marosvásárhely, Munkács, 

Nagyvárad, Pozsony, Révkomárom, Szabadka, Székelyudvarhely, Temesvár, Újvidék, Ungvár 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Élménybeszámoló, fotógaléria  készítése egy Kárpát-medencében tett kirándulásról 

– A térségben előforduló környezeti és természeti veszélyek bemutatása irányított 

esetelemzéssel  

– A medencejelleg következményeinek feltárása logikai lánc alkotásával 

– A térség erőforrásainak rendszerezése táblázatban, időbeli változásának bemutatása 

diagramon 

– Az egyes nagytájak természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőinek 

felismerése játékos formában képek, fotómontázs, irodalmi részlet, lényegkiemelő tanulói 

rajz stb. alapján  

– Projektfeladat: utazási kiállítás tervezése a Kárpát-medence természeti és kulturális 

értékeinek bemutatására 

– Projektfeladat: egy Kárpát-medencei osztálykirándulás útvonalának és programtervének 

kidolgozása  

TÉMAKÖR: Európa földrajza 

ÓRASZÁM: 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes országokra, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű országokra 

jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, szolgáltatásokat; 
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– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi Európa tipikus tájait, településeit, 

térségeit;  

– ismerteti az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőit, példákkal igazolja 

világgazdasági szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott 

mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit;  

– elkötelezett szűkebb és tágabb környezete természeti és társadalmi-gazdasági értékeinek 

megismerése és megőrzése iránt;  

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– reális alapokon nyugvó magyarság- és Európa-tudattal rendelkezik;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és térségeinek 

megismerésével és elemzésével a térszemlélet fejlesztése 

– A problémamegoldó gondolkodás, valamint a rendszerben és összefüggésekben történő 

gondolkodás fejlesztése az Európát jellemző nemzetközi szintű munkamegosztás és 

fejlettségbeli különbségek okainak és következményeinek, jellemző társadalmi-gazdasági 

folyamatainak elemzése során 

– Egyes országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése által a szociális 

kompetenciák fejlesztése 

– Európa térségeinek természeti-környezeti, valamint társadalmi-gazdasági jellemzőinek és 

folyamatainak komplex, problémacentrikus látásmóddal történő feldolgozása során a 

fenntartható fejlődés és környezettudatosság szemléletének fejlesztése 

– A témába vágó aktualitásokra, híradásokban közölt regionális földrajzi információkra 

történő reflektálással a felelős önálló véleményformálás fejlesztése 

– Európa főbb országainak, országcsoportjainak, meghatározó jelentőségű társadalmi-

gazdasági folyamatainak megnevezése 

– Az Európai Unió társadalmi-gazdasági jellemzőinek ismertetése, világgazdasági 

szerepének igazolása példákkal 

– Tipikus európai tájak, települések, térségek jellemzése, komplex és problémacentrikus 

vizsgálata 

– Az Európai Unió és Európa jövője a fenntartható fejlődés jegyében 

– Európa sokszínű kulturális öröksége és jövője 
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FOGALMAK  

agglomeráció, deltatorkolat, elöregedő társadalom, Európai Unió, fjord, gazdasági 

szerkezetváltás, gleccser, jégkorszak, K+F (innováció), karsztvidék, „kék banán”, 

munkanélküliség, „napfényövezet”, tagolatlan part, tagolt part, tölcsértorkolat, vendégmunkás 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

A földrész részei: Dél-Európa, Észak-Európa, Kelet-Európa, Kelet-Közép-Európa, Közép-

Európa, Nyugat-Európa; 

Egyéb földrajzi helyszínek: Alpok, Appenninek, Appennini-félsziget, Azori-szigetek, Balkán-

félsziget, Balkán-hegység, Brit-szigetek, Cseh-medence, Ciprus, Dalmácia, Dinári-hegység, 

Duna-delta, Etna, Finn-tóvidék, Francia-középhegység, Genfi-tó, Germán-alföld, Holland-

mélyföld, Izland, Kárpátok, Kelet-európai-síkság, Kréta, Lengyel-alföld, Lengyel-

középhegység, Londoni-medence, Mont Blanc, Morva-medence, Német-középhegység, 

Párizsi-medence, Pennine-hegység (Pennine), Pireneusi (Ibériai)-félsziget, Pireneusok, 

Skandináv-félsziget, Skandináv-hegység, Szicília, Szilézia, Urál, Vezúv;  

Vízrajz: Adriai-tenger, Balti-tenger, Boden-tó, Dnyeper, Duna, Duna–Majna–Rajna vízi út, 

Ebro, Elba, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, La Manche, Ladoga-tó, Odera, Olt, 

Pó, Rajna, Rhône, Szajna, Száva, Temze, Vág, Visztula, Volga 

Európa országai, jelentős gazdasági és kulturális központjai 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Az én Európám – szubjektív térkép készítése Európáról, az európai országokról 

– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása pl. prezentációkészítés, tanulói 

kiselőadás segítségével 

– Európai népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságinak bemutatása  

– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

komplex elemzése 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  

– Helyzetgyakorlat a külföldön történő tanuláshoz, munkavállaláshoz kapcsolódóan  

– Virtuális séta összeállítása egy kiválasztott európai nemzeti parkban, geoparkban, 

világörökségi helyszínen  

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt európai utazásról, irányított szempontok alapján 

– A településen és környékén európai támogatásból megvalósult fejlesztések bemutatása 

önálló gyűjtőmunka alapján  

– Európa fejlettségbeli területi különbségeinek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági 

mutatók elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  

– Projektmódszer: tematikus (pl. kikötők, magashegységi tájak stb.) európai körutazás 

összeállítása és a tervek bemutatása 
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1.1.2 8. évfolyam 

 

8. évfolyam heti 1 óra, 36 hét 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Távoli kontinensek eltérő 

fejlettségű térségei, tipikus tájai 

Az Európán kívüli kontinensek 

földrajza 

20 

A földrajzi övezetesség rendszere 7 

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 9 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevez az egyes kontinensekre, országcsoportokra, meghatározó jelentőségű 

országokra jellemző társadalmi-gazdasági folyamatokat, ott előállított termékeket, 

szolgáltatásokat; 

– probléma- és értékközpontú megközelítéssel jellemzi az Európán kívüli kontinensek 

tipikus tájait, településeit, térségeit;  

– bemutatja a nemzetközi szintű munkamegosztás és fejlettségbeli különbségek 

kialakulásának okait és következményeit.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott 

mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le; 

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük; 

– híradásokban közölt regionális földrajzi információkra reflektál;  

– nyitott más országok, nemzetiségek szokásainak, kultúrájának megismerése iránt; 

– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, megnevezi és ok-okozati összefüggéseiben bemutatja a globálissá váló 

környezeti problémákat; 

– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 

támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Az Európán kívüli kontinensek főbb országainak, országcsoportjainak, jellemző tájainak és 

térségeinek megismerésével és elemzésével a világtér-szemlélet fejlesztése 

– A földrajzi tényezők életmódot, gazdálkodást meghatározó szerepének bemutatása 
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– A gazdasági fejlettség területi különbségeinek, annak okainak, illetve társadalmi és 

környezeti következményeinek feltárása 

– Összefüggések felismerése példákon keresztül a társadalmi-gazdasági jellemzők és a 

természeti adottságok, a történelmi események, a világban zajló gazdasági folyamatok 

kapcsolataiban  

– Tájékozódás az ábrázolt térben, a térbeli viszonyok felismerése térkép segítségével 

– A regionális társadalmi-gazdasági és környezeti problémák világméretűvé válásának 

igazolása példák alapján  

– Az országok közötti különböző típusú együttműködések (környezeti, gazdasági stb.) 

szükségességének igazolása példák alapján  

– Tipikus tájak, települések, térségek több szempont szerinti logikus bemutatása  

– A problémamegoldó és az értékelő gondolkodás fejlesztése Afrika, Ázsia és Amerika 

társadalmi jellemzőinek, ellentmondásainak példáján 

– Az analógiás gondolkodás fejlesztése a tipikus tájak elemzésének példáján 

– A sokféleségben rejlő azonosságok és különbségek összehasonlítási képességének 

fejlesztése Afrika, Ázsia, Amerika társadalmi és gazdasági jellemzői példáján 

– A személyes és társas kompetenciák fejlesztése a különböző tanulási stratégiák 

alkalmazásával 

– A véleményalkotás és vitakészség fejlesztése a kontinensek kulturális sokszínűségének 

jellemzői alapján 

– A környezettudatosság fejlesztése az elsivatagosodás, a világtengert veszélyeztető 

folyamatok, az árvizek, a trópusi esőerdők irtásának és egyéb környezetszennyező 

tevékenységek példáján 

– Afrika társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi jellemzők és 

problémák (elsivatagosodás, éhínség, aszály); Afrika társadalmi és gazdasági fejlődésének 

problémái, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; afrikai példák a természeti tényezők és a 

gazdasági, társadalmi viszonyok közötti kapcsolatokra 

– Ausztrália és Óceánia természeti, társadalmi és gazdasági jellemzői és problémái 

– A sarkvidékek és a világtenger jellemzői és problémái, a sarkvidékeket és a világtengert 

veszélyeztető folyamatok 

– Amerika társadalmi és gazdasági fejlődésének természeti és társadalmi-gazdasági tényezői, 

jellemzői és problémái, élet az óriásvárosokban; az Amerikai Egyesült Államok gazdasági 

fejlődése és világgazdasági szerepe, az amerikai kultúra a mindennapokban; Latin-Amerika 

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok 

– Ázsia társadalmi és gazdasági életét meghatározó természetföldrajzi folyamatok és 

természeti veszélyek (árvizek, földrengések, tájfunok, tengerszint emelkedése); Ázsia 

társadalmi és gazdasági fejlődésének jellemzői és problémái, a környezet állapotát 

veszélyeztető folyamatok; kulturális sokszínűség Ázsiában; Japán, illetve a világgazdaság 

kelet- és délkelet-ázsiai szereplőinek társadalmi és gazdasági fejlődése, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok, élet és gazdálkodás a tipikus tájakon; Kína társadalmi 

és gazdasági fejlődésének folyamatai és problémái (népesedési problémák, a környezet 

állapotát veszélyeztető folyamatok; India társadalmi és gazdasági fejlődésének folyamatai 

és problémái (népesedési problémák, kétarcúság), a környezet állapotát veszélyeztető 

folyamatok 
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FOGALMAK  

éhségövezet, eladósodás, élelmezési válság, elsivatagosodás, emberfajták, fenntarthatóság, 

gazdasági szerkezet, globalizáció, népességrobbanás, népességtömörülés, nyomornegyed, 

őslakos, perifériatérség, rezervátum, termelési módok (farmgazdaság, monokultúra, 

nagybirtok, nomád pásztorkodás, oázisgazdálkodás, parasztgazdaság, teraszos művelés, 

ültetvényes gazdálkodás, vándorló [nomád] állattenyésztés, vegyes gazdálkodás), 

tömegturizmus, túlhalászás, túllegeltetés, városfejlődés (városodás, városiasodás), 

világvallások, világgazdasági hatalom (centrumtérség)  

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrika 

Szerkezeti egységek, tájak: Afrikai-árokrendszer, Atlasz, Kelet-afrikai-magasföld, 

Kilimandzsáró (Kilimandzsáró-csoport), Kongó-medence, Madagaszkár, Szahara, Teleki-

vulkán; Száhel (öv) 

Vízrajz: Csád-tó, Guineai-öböl, Kongó, Nílus, Szuezi-csatorna, Tanganyika-tó, Viktória-tó, 

Vörös-tenger 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

A földrész részei: Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika 

Tájak: Alaszka, Amazonas-medence, Andok, Antillák, Appalache-hegység (Appalache), 

Brazil-felföld, Floridai-félsziget (Florida), Grönland, Guyanai-hegyvidék, Hawaii-szigetek, 

Kaliforniai-félsziget, Kordillerák, Labrador-félsziget (Labrador), Mexikói-fennsík, 

Mississippi-alföld, Mount St. Helens, Paraná-alföld, préri, Sziklás-hegység, Szilícium-völgy 

Vízrajz: Amazonas, Colorado, Karib (Antilla)-tenger, Mexikói-öböl, Mississippi, Nagy-tavak, 

Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szt. Lőrinc-folyó 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC 

Ausztrália és Óceánia 

Tájak: Ausztráliai-alföld, Nagy-Artézi-medence, Nagy-korallzátony, Nagy-Vízválasztó-

hegység, Új-Guinea 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

A földrész meghatározó egységei, jelentős földrajzi helyszínek: Arab-félsziget, Csomolungma 

(Mt. Everest), Dekkán-fennsík, Dél-kínai-hegyvidék, Fudzsi, Fülöp-szigetek, Góbi, Himalája, 

Indokínai-félsziget, Japán-szigetek, Kaszpi-mélyföld, Kaukázus, Kínai-alföld, Kis-Ázsia, 

Koreai-félsziget, Közép-szibériai-fennsík, Krakatau, Nyugat-szibériai-alföld, Szibéria, Takla-

Makán, Tibet, Tien-san, Turáni-alföld 

Vízrajz: Aral-tó, Bajkál-tó, Boszporusz, Eufrátesz, Holt-tenger, Indus, Jangce, Japán-tenger, 

Jeges-tenger, Jenyiszej, Gangesz, Kaszpi-tenger, Ob, Perzsa-öböl (Perzsa (Arab)-öböl), Sárga-

folyó, Tigris 
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Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), India, Indonézia, Irak, 

Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia 

Városok: Bagdad, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, Mekka, Peking, Sanghaj, 

Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, Tokió, Újdelhi 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Kontinensekre, országokra jellemző képek keresése az interneten, azokból montázs 

készítése, gondolattérképek 

– Az én kontinensem – szubjektív térkép készítése egy adott kontinensről 

– Az egyes kontinensek tipikus tájainak bemutatása tanulócsoportok által készített modellek 

segítségével 

– A kontinens országainak, országcsoportjainak bemutatása prezentációkészítés, tanulói 

kiselőadás segítségével 

– Távoli népek, nemzetiségek jellegzetes szokásainak, kulturális sajátosságainak bemutatása 

helyzet-, szerep-, empátiagyakorlat vagy helyszínépítés módszerével 

– Különböző tartalmú tematikus térképek megadott szempontok alapján történő összevetése, 

következtetések megfogalmazása 

– Egy adott témához kapcsolódó adatok gyűjtése, rendszerezése, szemléletes megjelenítése 

és értelmezése  

– Virtuális séta, kirándulás összeállítása egy kiválasztott világörökségi helyszínen, illetve 

országban  

– Élménybeszámoló egy átélt vagy elképzelt távoli utazásról, irányított szempontok alapján 

– Fejlettségbeli területi különbségek leírására alkalmas társadalmi-gazdasági mutatók 

elemzése, a felzárkózás lehetőségeinek megfogalmazása  

– Projektmódszer: tematikus (pl. sivatagok, világvárosok stb.) világkörüli út összeállítása és 

bemutatás 

– Gyűjtőmunka: kulturális hatások mindennapjainkban, pl. az amerikai és a kínai kultúra 

hatásának példái a mindennapokba 

 

TÉMAKÖR: A földrajzi övezetesség rendszere 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja a földrajzi övezetesség rendszerét, ismerteti az övezetek, övek kialakulásának 

okait és elhelyezkedésének térbeli jellemzőit;  

– összehasonlítja az egyes övezetek, övek főbb jellemzőit, törvényszerűségeket fogalmaz 

meg velük összefüggésben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat nevez meg a természeti adottságok gazdálkodást, életvitelt befolyásoló szerepére;  

– helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságokat, 

összefüggéseket felismer; 
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– példák alapján megfogalmazza a helyi környezetkárosítás tágabb környezetre kiterjedő 

következményeit, ok-okozati összefüggéseket fogalmaz meg; 

– ismeri a környezet- és a természetvédelem alapvető feladatait és lehetőségeit a földrajzi, 

környezeti eredetű problémák mérséklésében, megoldásában; 

– az egyes térségek kapcsán földrajzi és környezeti veszélyeket és problémákat fogalmaz 

meg, valamint reflektál azokra; 

– a környezeti kérdésekkel, globális problémákkal kapcsolatos álláspontját logikus érvekkel 

támasztja alá, javaslatot fogalmaz meg a környezeti problémák mérséklésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi övezetesség (vízszintes, függőleges) elrendeződésének megismerésével a 

rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– Az egyes övezetek, övek főbb természeti jellemzőinek megismerésével és rendszerezésével 

az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– Környezettudatosság fejlesztése az egyes övezeteket, öveket érintő környezeti problémák 

megismertetésével 

– A vízszintes és függőleges övezetesség összefüggéseinek bemutatásával a 

természettudományos szemlélet fejlesztése 

– A kontinensekről, tipikus tájakról tanult regionális földrajzi ismeretek és a földrajzi 

övezetesség során tanult ismeretek szintézise 

– Az összefüggésekben történő földrajzi gondolkodás fejlesztése a földrajzi helyzet, a 

természeti adottságok és a társadalmi-gazdasági folyamatok közötti kölcsönhatás 

bemutatásával 

– Az időjárás és az éghajlat kapcsolatának értelmezése  

– Az egyedi földrajzi jellemzők alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése 

– A földrajzi övezetesség rendszerének kialakulása 

– A forró, a mérsékelt és a hideg övezet törvényszerűségei és jellemzői 

– A függőleges övezetesség kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

éghajlat, éghajlati diagram, fenntarthatóság, forró övezet és övei, függőleges övezetesség, hideg 

övezet és övei, környezetkárosítás, mérsékelt övezet és övei, tipikus táj 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Montázs készítése egy éghajlati területre jellemző képekből 

– Az éghajlati övezetek bemutatása prezentáció/kiselőadás segítségével 

– A földrajzi övezetesség kialakulásának összefüggéseit mutató magyarázó ábrák, modellek 

közös értelmezése, ok-okozati összefüggések megfogalmazása 

– Éghajlati diagram alapján rövid ismertető leírás készítése az adott éghajlatról 

– Mit viszek a bőröndben? Egy adott éghajlati területre utazó bőröndjének összeállítása 

– Szerepjáték: élethelyzetek – pl. piaci vásárlás – egy adott éghajlatú területen 

– Éghajlattal kapcsolatos szövegek értelmezése grafikus rendező segítségével 

– Lényegkiemelés a témához illeszkedő szövegből pl. szójegyzékkészítéssel, páros 

szövegfeldolgozással, ablakmódszerrel  
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– Az éghajlatok jellemzőinek megfogalmazása, összefüggések feltárása tematikus térképek 

segítségével 

– Összefogásra, cselekvésre felhívó plakát készítése az egész Földet érintő éghajlatváltozás 

megállításáért 

– Filmrészletek, képek, leírások alapján az egyes földrajzi övezetek, övek tipikus tájainak 

felismerése 

TÉMAKÖR: Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri és értelmezi a társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségek leírására alkalmazott 

mutatókat; 

– népesség- és településföldrajzi információk alapján jellemzőket fogalmaz meg, 

következtetéseket von le;  

– értelmezi a mindennapi életben jelen lévő pénzügyi tevékenységeket, szolgáltatásokat;  

– megnevezi a vállalkozás működését befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat sorol a globalizáció mindennapi életünket befolyásoló folyamataira;  

– érveket fogalmaz meg a tudatos fogyasztói magatartás, a környezettudatos döntések 

fontossága mellett; 

– életkori sajátosságainak megfelelő helyzetekben alkalmazza pénzügyi ismereteit (pl. 

egyszerű költségvetés készítése, valutaváltás, diákvállalkozás tervezése);  

– foglalkoztatási adatokat értelmez és elemez, következtetéseket von le belőlük. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

– Adatok gyűjtése és értelmezése, különféle szemléletes formában történő megjelenítése a 

pénz és a munka világához kapcsolódóan  

– A felelős döntéshozatal, a következményekért vállalt felelősség az életkori sajátosságoknak 

megfelelő pénzügyi döntések meghozatalában. A pénzügyi, gazdasági tények és az egyéni 

vélemények közötti különbség felismerése   

– A hitelfelvétel és a fejlődés, illetve az eladósodás kapcsolatának megértése; a döntést és az 

értelmes kockázatvállalást befolyásoló érvek megfogalmazása egy esetleges hitelfelvétellel 

kapcsolatban 

– Foglalkoztatási adatok értelmezése és elemzése, következtetések levonása; mindennapi 

életből vett példák alapján annak felismerése, hogy a munka világa folyamatosan változik 

– A fogyasztóvédelem szerepének, az egyszerű bolti vásárlással összefüggő fogyasztói jogok 

fontosságának felismerése mindennapi élethelyzetekben 

– Az energiahatékony, energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével, a 

tanuló saját életében is alkalmazható egyszerű költségvetés készítésével a 

problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 
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– Pénzügyi költségtervek készítése, egyszerű pénzügyhöz kapcsolódó logikai és számítási 

feladatok megoldása során a matematikai eszköztudás alkalmazása 

– Az élethelyzetekből vett példák, helyzetgyakorlatok során a döntési képesség fejlesztése; a 

tényeken alapuló véleményformálás képességének támogatása 

– A helyi, regionális és a Föld egészére jellemző folyamatok közötti hasonlóságok, 

összefüggések felismerése 

– A piacgazdaság működésének alapvető földrajzi vonatkozásai 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepe, valutaváltás 

– Hitelfelvétel, a kockázatvállalás és a fejlődés, illetve az eladósodás összefüggései 

– A globalizáció és a mindennapi élet kapcsolata, a globalizáció és a globális problémák 

kialakulásának összefüggései (munkavállalás, pénzügy) 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó fogyasztói magatartás jellemzői 

– A munka világának résztvevői és jellemzőik 

FOGALMAK  

családi költségvetés, eladósodás, globalizáció, hitel, munkanélküli, munkavállaló, pénz, tőzsde, 

valuta, valutaváltás, világtermék  

TEVÉKENYSÉGEK 

 

– Bankok portáljáról összegyűjthető ajánlatok alapján a bankokban igénybe vehető 

szolgáltatások megismerése 

– Beszélgetés, pénzügyi kérdezz-felelek a tanítási órára meghívott pénzügyi szakemberrel: 

piac, tőzsde, internetes vásárlás stb… 

– Helyzetgyakorlat: az energiatudatos fogyasztói döntés meghozatala a környezeti és 

pénzügyi szempontok együttes mérlegelésével (pl. energiatakarékos izzó, napelemes 

akkutöltő, háztartási gépek energiaosztálya) 

– Adatgyűjtés internetről valutaárfolyamokkal kapcsolatosan, az adatok és a változások 

következményeinek közös értelmezése  

– Osztálykirándulás költségtervének elkészítése csoportmunkában 

– Foglalkoztatási adatok gyűjtése és közös értelmezése, az adatok szemléletes megjelenítése  
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A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait 

– a természet- és társadalomtudományok vizsgálati módszereire egyaránt építve – mutatja be, 

ezáltal sajátos helyet foglal el, és összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. Ezen 

interdiszciplináris sajátosság alapján válik a földrajz szintetizáló, a természeti és társadalmi-

gazdasági jelenségeket és folyamatokat összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban feldolgozó 

tantárggyá. A tanítás során különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint 

egységes rendszer sérülékenységét, ahol az ember természeti és társadalmi lényként él, létezése 

és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel veszélyezteti ennek a rendszernek az 

egyensúlyát, amelynek következményei az emberiség jelene és jövője szempontjából igen 

súlyosak is lehetnek. A földrajz tantárgy komplex természet- és társadalomtudományi 

szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának természeti és társadalmi 

okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. Szemléletformálásra képes, ezért 

kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat – melyeknek 

önmaguk is részesei –, továbbá ezek összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való 

tájékozódást, a benne történő eligazodást segítő alapvető eszközöket és módszereket. A földrajz 

a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális tudomány mellett számos 

földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a légkörtani, a hidrológiai, a 

talajtani és a planetológiai-csillagászati tudást, valamint megjelenít gazdaságtudományi, 

szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Bolygónkról és annak természeti és társadalmi-gazdasági folyamatairól összegyűjtött, mind 

pontosabb és sokrétűbb ismereteink, egyre összetettebbé váló világunk komplex problémáinak 

megértetésére csak a megújult szemléletű földrajzoktatás képes. Az oktatási hagyományok 

újragondolását teszi szükségessé az információforrások, illetve az általuk közvetített 

adatmennyiség rohamos növekedése is. Ezért napjaink földrajzoktatása szakít a leíró jellegű, 

szigorúan ismeretközlő hagyományokkal, és a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, 

értelmezésére, az összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé 

tevő képességek kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, 

tapasztalatokon és információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nem pusztán leírja a jelenséget, 

hanem annak okait és következményeit is feltárja. Mindez a természeti-környezeti és a 

társadalmi-gazdasági folyamatokat szintetizálva, a jelen eseményein túlmutatva értékelésre, 

problémamegoldásra, jövőképalkotásra ösztönöz. 

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, 

valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős 

és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A földrajztanítás fontos feladata annak felismertetése és tudatosítása, hogy a környezettudatos, 

a fenntarthatóságot szem előtt tartó gondolkodás és cselekvés az élhető jövő, a fenntartható 

környezet záloga. A Föld tűrőképességét veszélyeztető problémák felismertetése, a már 

észlelhető és várható következmények beláttatása, a lehetséges megoldások keresése és 

bemutatása döntő szerepet játszik a cselekvőképes, a környezetért felelősséggel tenni akaró 

magatartás kialakításában.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás alig képzelhető el a 

térinformatikai, illetve infokommunikációs eszközök használata nélkül, ez pedig hozzájárul a 

tanulók digitális kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  
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Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja 

a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális 

folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 

befolyásolja mindennapi életünket. A globális világ nyújtotta lehetőségek mellett fontos a 

nemzeti és az európai önazonosság felvállalása és ezek értékeinek megőrzése. Hazánk nemzeti 

értékeinek és a globális világban betöltött szerepének megismertetésével a földrajzoktatás 

hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. 

A térbeli társadalmi egyenlőtlenségek által kiváltott folyamatok földrajzi okainak és lehetséges 

természeti és társadalmi-gazdasági következményeinek bemutatása révén a földrajzoktatás 

hozzájárul az empatikus, problémamegoldó gondolkodás, illetve az érvek ütköztetésére épülő 

vitakultúra kialakulásához.  

A földrajzoktatás a jelen folyamataira, történéseire és azok jövőbeli következményeire 

fókuszál, így hozzájárul az érdeklődés felkeltéséhez az aktuális, a körülöttünk zajló társadalmi-

gazdasági és környezeti folyamatok megismerése, megértése, megvitatása, továbbá a logikus 

érveken alapuló véleménynyilvánítás iránt. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 

etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén a tantárgy hozzájárul a toleráns és etikus, 

egymás tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 

állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 

hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 

komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, 

gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 

támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 

képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós 

térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például 

újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 
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A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális 

térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 

összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 

tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 

kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe 

kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel 

párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

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

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában elsajátított földrajzi, 

természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A középiskolai tananyag a múltból kiindulva 
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a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, 

építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető 

információkra. 

A középiskolai évfolyamok tananyaga a geoszférák természeti, társadalmi, gazdasági és 

környezeti folyamatait állítja a középpontba, kiemelt hangsúlyt helyezve a térbeli folyamatok 

közötti összefüggésekre, kölcsönhatásokra. A 9. évfolyam feladata a kozmikus környezet, 

valamint a geoszférák természeti folyamatainak, törvényszerűségeinek megismertetése és 

megértetése, a tananyag-feldolgozás fókuszába állítva a folyamatok összefüggéseinek és 

hatásmechanizmusainak bemutatását, a földrajzi eredetű veszélyek és kockázatok felismerését, 

illetve a természeti erőforrások és a társadalmi-gazdasági folyamatok közti kapcsolatok 

feltárását. A 10. évfolyam kiemelt feladata a 21. század jellemző társadalmi és gazdasági 

folyamatainak, a mindinkább globális léptékben szerveződő világgazdaság térbeli 

sajátosságainak feltárása a tanulók előtt. Ugyancsak a tantárgy feladata ezen az évfolyamon az 

egész bolygónk jövőjét meghatározó természet-, társadalom- és gazdaságföldrajzi okokra 

visszavezethető problémák, veszélyhelyzetek összefüggésekben történő bemutatása, a mind 

nagyobb mértékű fogyasztás és a fenntarthatóság között feszülő ellentétek problémaközpontú 

feldolgozása, illetve az egyéni szerepvállalás lehetőségeinek és fontosságának felismertetése. 

A földrajzoktatás ebben a képzési szakaszban is fontosnak tartja a tananyag feldolgozása során 

elsajátított földrajzi tudás és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok 

bemutatását. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) 

megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, 

képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A középiskolai földrajzoktatás komplex és szemléletformáló ismeretanyaga révén segíti a 

tanuló pályaválasztását, eligazodását a munka világában, illetve felkészíti a szakirányú 

felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai földrajzi tanulmányok 

befejezésekor a tanuló biztonsággal eligazodjon a természeti és társadalmi környezetben, illetve 

földrajzi ismereteit alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy 

a tanuló felnőtt élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és környezeti 

kockázatokat, ezzel összefüggésben tudjon helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a 

földrajzi problémák iránti érzékenységet, valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és 

felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló képes legyen felelős 

döntéshozatalra az állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény 

arra, hogy későbbi élete folyamán önállóan tovább gyarapítsa földrajzi ismereteit. 

A 9–10. évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek 

bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák 

jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat 

befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben 

való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A 9. és 10. évfolyamos 

földrajz tananyag témaköreinek feldolgozása során a tanuló:  

– földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer 

fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 

– feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző 

szempontok alapján rendszerezi azokat; 
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– földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket 

értelmezi; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel; 

– önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek 

megfelelően a tanuló:  

– céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális 

információforrásokat és adatbázisokat; 

– adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;  

– földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban; 

– megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal, 

országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz 

fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez; 

– digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat, 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. 

 

1.1.3 9. ÉVFOLYAM 

 

A 9. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 

A kőzetburok 11 

A légkör 9 

A vízburok 7 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 7 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 13 

Összes óraszám: 68 

Szabadon felhasználható órakeret (ismétlés, gyakorlás, 

számonkérés): 

4 

Éves óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos 

és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a 

Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és 

légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint 

a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló 

és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 

– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és 

műholdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az 

értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

FOGALMAK 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-

típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, 

helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok 

alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 
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– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek 

tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek 

segítségével  

– Föld körüli utazás 3D-ben műholdfelvételek segítségével, illetve 3D modellek, 

vizualizációk tanulmányozása 

– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

– Képzeletbeli interjú készítése egy ismert bolygóról jött idegennel pármunkában 

– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) 

időszámítási feladatok megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

TÉMAKÖR: A kőzetburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, 

tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, 

terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló 

és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével 

a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, 

fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató 

forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, 

hegységképződés), összefüggéseik 
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– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus 

energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, 

a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

FOGALMAK 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, 

vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, 

mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, 

magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, 

gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), 

Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, 

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről 

– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, 

vulkánkitöréskor, cunami esetén? 

– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az 

Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén 

– Projektfeladat: ásvány- és kőzetgyűjtemény (virtuális is lehet) készítése, feliratozás 

készítése az egyes kőzetekhez 

– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd 

csoportosítása a tanult szempontok alapján 

– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok, 

kockázatok és veszélyek témakörében 

– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a 

lemeztektonikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek 

megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

TÉMAKÖR: A légkör 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben 

bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a 

lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt 

fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a 

digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok 

szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  

– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 

közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, 

valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a 

szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: 

ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

– Földi légkörzés, monszunszelek 

– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

FOGALMAK 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, 

melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, 

időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online 

adatok felhasználásával  
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– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós 

adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával 

– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok 

ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

– Az éghajlatváltozással, időjárási veszélyhelyzetekkel kapcsolatos hagyományos és online 

forrásszövegek elemzése, szóbeli értékelése, reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán 

– Ötletbörze: környezettudatos energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak 

hasznosítása a mindennapi életben 

– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben 

– Projektfeladat: helyi környezetvédelmi akciók tervezése 

– A klímaváltozás lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális 

problémáival kapcsolatban 

– Tanórai vita: Már érezzük? – Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon címmel 

TÉMAKÖR: A vízburok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának 

erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok 

szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 
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– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és 

minőségi védelme 

FOGALMAK 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, 

belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, 

ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib 

(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-

tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, 

Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: vízfogyasztási szokások felmérése, egyéni és közösségi vízlábnyom 

kiszámítása – víztakarékossági javaslatok megfogalmazása 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online média híreinek értelmezése, 

reflektálás, saját vélemény megfogalmazása 

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása 

gondolattérkép elkészítésével 

– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, 

a program lebonyolítása 

– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése, az eredmények 

értelmezése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, adatgyűjtés a 

vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének 

egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 
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– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági 

jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve 

példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a 

rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

reális értékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe 

történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának 

tükrében 

– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 

– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

– Az ember felszínformáló tevékenysége 

– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, 

függőleges övezetességű területek 

– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi 

övezetekben 

FOGALMAK 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, 

zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás, 

lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, 

villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, 

hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Földtörténeti eseménysorok elemzése pl. logikai láncok alkotásával, „gázlókövek” módszer 

alkalmazásával 
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– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet 

felhasználásával 

– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus 

elemekkel vagy online interaktív tervezővel 

– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok 

összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzése, a talajok gazdasági jelentőségének, a talajvédelem 

fontosságának igazolása 

– Tanulói kísérletek megtervezése és kivitelezése a külső erők felszínformáló munkájának 

megfigyelésére 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti 

és turisztikai jelentőségéről 

– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy 

képzeletbeli földrészen 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek 

éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása 

csoportmunkában 

– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus 

kialakítása 

– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 

– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 

TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint 

demográfiai folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, 

országot, országcsoportot.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 
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– Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 

– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

– A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

– A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 

– A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

– Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős 

és tényeken alapuló véleményalkotás 

FOGALMAK  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa, 

korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros 

(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

BosWash megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatgyűjtés és az adatok ábrázolása a saját település és megye, valamint az ország 

demográfiai adatainak alakulásáról, a tendenciák megfogalmazása  

– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 

– Az egyes országok, régiók eltérő demográfiai trendjeinek megismerése internetes 

alkalmazások segítségével 

– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, 

városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás 

eredményének bemutatása 

– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási 

és kulturális sokszínűségének bemutatására 

– Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a 

vélemények rendszerezése csoportmunkában 

– A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok 

megfogalmazása a település fejlesztésére  

– A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása 

városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

– Különböző településfejlődési utak elemzése logikai láncok alkotásával 
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TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, 

gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk 

okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, 

bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz 

meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés 

példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti 

szempontokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 

– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális 

szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való 

felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 



35 

 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük 

lehetséges módjai és azok nehézségei 

– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a 

tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése 

– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a 

környezet védelme érdekében 

FOGALMAK  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai 

lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális 

klímaváltozás, népességrobbanás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, 

mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás 

értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák 

feltárása)  

– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a 

tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Közvélemény-kutatás a tudatos fogyasztói (élelmiszer-, nyersanyag-, energiafogyasztás) 

magatartás fontosságáról, lehetőségeiről, az eredmények kiértékelése, a tanulói vélemények 

ütköztetése 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott környezeti 

téma tárgyalására 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok 

készítése 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére 

(pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió) 

– Ötletbörze: példák az energia- és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás 

mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  
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– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának 

elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, 

véleményütköztetés 

– Az ökológiai lábnyom kiszámítása pármunkában, internetes kalkulátorokkal 

– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a 

víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány 

mint konfliktusforrás) 

– Vita a fenntartható gazdaságról 

–  

1.1.4 10. ÉVFOLYAM 

 

A 10. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 17 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 10 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 

Összes óraszám 34 

Szabadon felhasználható órakeret (ismétlés, gyakorlás, 

számonkérés): 

2 

Éves óraszám: 36 

 

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, 

bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás 

folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi 

szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző 

térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 
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– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó 

jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális 

világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja 

az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi 

a felzárkózást segítő eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének 

feltételeit, jellemző vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek 

elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő 

reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak 

elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság 

gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének 

fejlesztése 

– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és 

fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével 

a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban 

történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek 

elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 
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– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás 

nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző 

kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 

FOGALMAK  

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, 

transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, 

újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 

Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, 

Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, 

Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, 

Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, 

Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, 

Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, 

Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, 

Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, 

Tokió, Újdelhi 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek 

segítségével 
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– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges 

telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők ábrázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és 

következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

– A centrum- és perifériatérségek, a világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek komplex 

bemutatása infografika segítségével, kooperatív tanulási módszer alkalmazásával 

– Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok 

kapcsolatrendszerének bemutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, 

pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának 

bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, 

megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az 

Európai Unióban 

– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a 

nemzeti identitás erősítése 

– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán 

alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 
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FOGALMAK  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerálódó térség, területi 

fejlettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 

Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, 

Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, 

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, 

Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás 

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható 

munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek 

megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-

as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

– Bírósági tárgyalás – helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, 

katasztrófákhoz kapcsolódó témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, 

ciánszennyezés a Tiszán 

– Környezettudatos energiastratégia kidolgozása szakértői csoportok kialakításával 

– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és 

pusztuló, leszakadó területeiről 

– Nyomtatott és online cikkek, információk alapján az aktuális társadalmi és gazdasági 

folyamatok bemutatása, értékelése, saját vélemény megfogalmazása 

– Országos, regionális és helyi fejlesztési tervek fontosabb céljainak bemutatása önálló 

információgyűjtés alapján 

– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és 

következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek 

alkalmazásával 

– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és 

azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása 

többféle forrás felhasználásával 

TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük 

okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a 

lehetséges következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel 

előnyeit és kockázatait; 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős 

pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával 

a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás 

és a vitakultúra fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és 

értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és 

a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi 

gondolkodás fejlesztése érdekében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott 

véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás 

képességének fejlesztése 

– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása 

– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a 

kiadások mérlegelése 

– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, 

a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású 

hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, 

BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, 

támogatott hitel, önerő 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl. 

folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás 

vállalása) 

– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, 

tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével 
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– Hírfigyelés –reflektálás, vélemény megfogalmazása és ütköztetése aktuális pénzügyi 

hírekkel kapcsolatban 

– A gazdasági tér folyamatait alakító szereplők bemutatása mozaikmódszerrel 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása 

szimulációs gyakorlat keretében 

– Helyzetgyakorlat: egy nagyobb pénzösszeg – pl. lottónyeremény vagy családi örökség – 

befektetési lehetőségeinek mérlegelése 

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének 

bemutatására 

– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a 

látottak megbeszélése 

– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése 

– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában 

– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi, 

gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása 
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Földrajz helyi tanterv 

A földrajztudomány a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet jelenségeit, folyamatait 

mutatja be, ezáltal összekapcsolja a természet- és társadalomtudományokat. A tanítás során 

különös hangsúlyt kap, hogy a tanulók megértsék Földünk mint egységes rendszer 

sérülékenységét, ahol az ember létezése és tevékenysége növekvő mértékben átalakítja és ezzel 

veszélyezteti ennek a rendszernek az egyensúlyát. A földrajz tantárgy komplex természet- és 

társadalomtudományi szemléletének köszönhetően feltárja az egyensúly megbomlásának 

természeti és társadalmi okait, megoldást keres az egyensúly helyreállítására. 

Szemléletformálásra képes, ezért kiemelkedően fontos szerepet tölt be a környezettudatosság 

kialakításában.  

A földrajz az a tantárgy, amelyből a tanulók megismerhetik szűkebb és tágabb természeti, 

társadalmi-gazdasági környezetünk jellemzőit, a körülöttük zajló folyamatokat, továbbá ezek 

összefüggéseit, kölcsönhatásait, a környezetben való tájékozódást és az ebben segítő alapvető 

eszközöket és módszereket. A földrajz a természet- és társadalomföldrajz, valamint a regionális 

tudomány mellett számos földtudományágat képvisel a közoktatásban, integrálja a földtani, a 

légkörtani, a hidrológiai, a talajtani és a csillagászati tudást, valamint megjelenít 

gazdaságtudományi, szociológiai, demográfiai, etikai, néprajzi, politológiai ismereteket is.  

Napjaink földrajzoktatása a hangsúlyt az információk tudatos keresésére, értelmezésére, az 

összefüggések feltárására, a megszerzett információk alkalmazását lehetővé tevő képességek 

kialakítására helyezi. Az élményszerű, a hétköznapi megfigyeléseken, tapasztalatokon és 

információgyűjtésen alapuló földrajztanítás nemcsak leírja a jelenséget, hanem annak okait és 

következményeit is feltárja.  

A földrajzoktatás a különböző geoszférákban zajló jelenségek, folyamatok természet- és 

társadalomtudományi szempontú vizsgálatával a komplexitást szem előtt tartó, szintetizáló 

gondolkodás kialakítására törekszik. Az önálló földrajzi ismeretszerzés és -feldolgozás, 

valamint a problémaorientált, elemző és értékelő gondolkodás fejlesztésével hozzájárul az 

információs társadalomra jellemző hír- és információáradatban történő eligazodáshoz, a felelős 

és tudatos állampolgári szerepvállalás kialakításához.  

A korszerű, a tanulók érdeklődését felkelteni képes földrajzoktatás épít a térinformatikai, illetve 

infokommunikációs eszközök használatára, ez pedig hozzájárul a tanulók digitális 

kompetenciájának fejlődéséhez, tudatos eszközhasználóvá válásukhoz.  

Mindennapjainkat, életvitelünket, szokásainkat jelentősen átalakította és folyamatosan formálja 

a globalizáció. Ezért is fontos feladat, hogy a tanulók megértsék, hogyan válnak globális 

folyamatokká, jelenségekké az egyes regionális történések, és ez a folyamat hogyan 

befolyásolja mindennapi életünket. Hazánk nemzeti értékeinek és a globális világban betöltött 

szerepének megismertetésével a földrajzoktatás hozzájárul a szülőföldhöz és a magyarsághoz 

való kötődés kialakításához és elmélyítéséhez. Napjaink társadalomföldrajzi, vallásföldrajzi és 

etnikai földrajzi folyamatainak bemutatása révén pedig hozzájárul a toleráns és etikus, egymás 

tiszteletét szem előtt tartó magatartás kialakulásához is.  

A földrajz a helyi, regionális és globális gazdasági-pénzügyi folyamatok megismertetésével 

elősegíti a gazdasági élet eseményeiben eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes 
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állampolgári gondolkodás és szemléletmód kialakulását. Fontos feladatának tartja, hogy a 

mindennapi életben hasznosítható gazdasági és pénzügyi ismeretek bemutatásával 

hozzájáruljon az értő és felelős pénzügyi döntési képesség kialakításához. A tantárgy 

komplexitására, szintetizáló jellegére, a tantárgy által közvetített földrajzi-földtani, környezeti, 

gazdasági ismeretekre, gondolkodás- és szemléletmódra építve a tanulók ilyen irányú 

pályaorientációját is jelentősen támogatja. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek kritikus felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy 

elősegítse a megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, 

támogassa az egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás 

képességének fejlődését. Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, 

társadalmi és környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós 

térben (például terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például 

újságcikkek, grafikonok, térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák 

elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális 

térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 

összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő szemléletének kialakítását, a 

tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy csoportban végzett 

kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás hálózatos megosztásának 

képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs képességére, ösztönzi a 

földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 
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azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe 

kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel 

párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

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

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 
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11-12. évfolyam 

A 11-12. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít a korábbi évfolyamokon elsajátított földrajzi, 

természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A múltból kiindulva a jelen folyamataira, 

jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli következményeire összpontosít, fehasználva a 

hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges adatforrásokból megszerezhető 

információkat. Tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) 

megszerzett földrajzi ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, 

képességek és saját tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A 11-12 évfolyamon a természet- és társadalomföldrajzi folyamatok közti kapcsolatrendszerek 

bemutatása révén továbbra is kiemelt feladat az analizáló és szintetizáló földrajzi gondolkodás 

tudatos fejlesztése, a tanulók ismereteinek rendszerezése. További kiemelt feladat a geoszférák 

jellemzőinek, törvényszerűségeinek és változásainak, valamint az ember geoszférákat 

befolyásoló társadalmi és gazdasági tevékenységeinek megismerésén keresztül a rendszerben 

való gondolkodás, az egyéni és közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható 

szemléletű magatartás, valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése. A témakörök feldolgozása 

során a tanuló:  

– földrajzi tartalmú adatok, információk alapján következtetéseket von le, tendenciákat ismer 

fel és várható következményeket (prognózist) fogalmaz meg; 

– feltárja a földrajzi folyamatok, jelenségek közötti hasonlóságokat és eltéréseket, különböző 

szempontok alapján rendszerezi azokat; 

– földrajzi megfigyelést, vizsgálatot, kísérletet tervez és valósít meg, az eredményeket 

értelmezi; 

– megkülönbözteti a tényeket a véleményektől, adatokat, információkat értékel; 

– önálló, érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaz meg földrajzi kérdésekben. 

 

Ugyanígy minden témakör feldolgozásakor kiemelt figyelmet kell hogy kapjon a földrajzi 

tartalmú információszerzés és -feldolgozás, valamint a digitáliseszköz-használat. Ennek 

megfelelően a tanuló:  

– céljainak megfelelően kiválasztja és önállóan használja a hagyományos, illetve digitális 

információforrásokat és adatbázisokat; 

– adatokat rendszerez és ábrázol hagyományos és digitális eszközök segítségével;  

– földrajzi tartalmú szövegek alapján lényegkiemelő összegzést készít szóban és írásban; 

– megadott szempontok alapján alapvető földrajzi-földtani folyamatokkal, tájakkal, 

országokkal kapcsolatos földrajzi tartalmú szövegeket, képi információhordozókat dolgoz 

fel; 

– közvetlen környezetének földrajzi megismerésére terepvizsgálódást tervez és kivitelez; 

– digitális eszközök segítségével bemutat és értelmez földrajzi jelenségeket, folyamatokat, 

törvényszerűségeket, összefüggéseket. 
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1.1.5 11-12. évfolyam 

 

A földrajz tantárgy óraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Tervezett óraszám 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 8 

A kőzetburok 11 

A légkör 10 

A vízburok 9 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 15 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 8 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 15 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 10 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 8 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 14 

Összes óraszám 108 

TÉMAKÖR: Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– tudatosan használja a földrajzi és a kozmikus térben való tájékozódást segítő hagyományos 

és digitális eszközöket, ismeri a légi- és űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 

– térszemlélettel rendelkezik a csillagászati és a földrajzi térben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit, elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a 

Naprendszerben; 

– ismeri a Föld, a Hold és a bolygók jellemzőit, mozgásait, valamint ezek következményeit, 

összefüggéseit; 

– értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 

– egyszerű csillagászati és időszámítással kapcsolatos feladatokat, számításokat végez; 

– problémaközpontú feladatokat old meg, környezeti változásokat hasonlít össze térképek és 

légi- vagy űrfelvételek párhuzamos használatával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A különböző léptékű és típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlításával, valamint 

a segítségükkel történő környezeti változások megfigyelésével és elemzésével az analizáló 

és szintetizáló, valamint a problémaközpontú gondolkodás fejlesztése 

– A témakörhöz kapcsolódó online, szabad felhasználású szoftverek órai, frontális vagy 

csoportmunka keretek között és önálló munkában történő alkalmazásával a digitális 

kompetencia és a szociális készségek fejlesztése 
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– A földrajzi térben való tájékozódás fejlesztése a különböző léptékű és típusú térképek és 

műholdfelvételek alkalmazásával 

– A műholdfelvételek, a GPS online alkalmazása kapcsán a digitális kompetencia fejlesztése 

– A csillagászati és időszámítási feladatok elvégzésével a matematikai és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A Világegyetem és a Naprendszer jellemzőinek ismeretével és összehasonlításával a 

rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése 

– A naptevékenység és a Föld mozgásainak részletes ismerete révén az analizáló és 

szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A csillagászattal kapcsolatos újdonságok (cikkek, hírek) önálló feldolgozása kapcsán az 

értékelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld helye a Naprendszerben, a Föld mozgásai és ennek földrajzi következményei 

– A Naprendszer bolygótípusainak általános jellemzése, összehasonlítása a Föld egyedi 

jellemvonásainak kiemelésével 

– A naptevékenység földi hatásai, a napenergia hasznosítási lehetőségei 

– Mesterséges égitestek (műholdak) szerepe a mindennapi életben 

– Időbeli léptékek a földrajzban: földtörténeti idő, az évi és napi időszámítás 

FOGALMAK 

Naprendszer, Világegyetem, Tejútrendszer, csillag, Föld-típusú bolygó (kőzetbolygó), Jupiter-

típusú bolygó (gázbolygó), holdfázisok, nap- és holdfogyatkozás, naptevékenység, napenergia, 

helymeghatározás, helyi idő, zónaidő, időzóna 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A különböző típusú térképek és műholdfelvételek összehasonlítása irányított szempontok 

alapján grafikus rendszerező segítségével pármunkában 

– Az égbolt felfedezése, a Naprendszer bolygóinak, holdjainak, illetve csillagképeinek 

tanulmányozása okostelefonos alkalmazások vagy online, szabad felhasználású szoftverek 

segítségével  

– Animációk keresése az interneten a Föld és a Hold mozgásairól 

– A Nap, a Hold és a Föld mozgásainak, valamint Kepler törvényeinek testmodellezése 

– A hétköznapi életben hasznosítható (pl. külföldi utazás tervezésekor felmerülő) 

időszámítási feladatok megoldása 

– Prezentáció készítése a műholdfelvételek gyakorlati hasznosításának bemutatására 

TÉMAKÖR: A kőzetburok 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a Föld felépítésének törvényszerűségeit; 

– párhuzamot tud vonni a jelenlegi és múltbeli földrajzi folyamatok között; 

– ismeri a kőzetburok folyamataihoz kapcsolódó földtani veszélyek okait, következményeit, 

tér- és időbeli jellemzőit, illetve elemzi az alkalmazkodási, kármegelőzési lehetőségeket; 



49 

 

– érti a különböző kőzettani felépítésű területek eltérő környezeti érzékenysége, 

terhelhetősége közti összefüggéseket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a lemeztektonika és az azt kísérő jelenségek (földrengések, 

vulkanizmus, hegységképződés) kapcsolatát, térbeliségét, illetve magyarázza a 

kőzetlemezmozgások lokális és az adott helyen túlmutató globális hatásait; 

– felismeri az alapvető ásványokat és kőzeteket, tud példákat említeni azok gazdasági és 

mindennapi életben való hasznosítására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földtani folyamatok, kockázatok és veszélyek ismeretével a problémamegoldó, analizáló 

és szintetizáló gondolkodás fejlesztése 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásainak és alkalmazási módjainak ismeretével 

a földrajzi térszemlélet, a rendszerben való gondolkodás és a környezettudatos, 

fenntarthatóságra törekvő magatartás fejlesztése 

– A lemeztektonika folyamatát bemutató ábrák, modellek és animációk elemzésével az 

ábraelemző képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése 

– A földrengések folyamatát (okai, következményei, kármegelőzési lehetőségek) bemutató 

forrásszövegek feldolgozásával a szövegértési és -elemző képesség, valamint a mérlegelő 

gondolkodás és véleményalkotás fejlesztése 

– A Föld felépítésének törvényszerűségei 

– Lemeztektonika és az azt kísérő folyamatok (földrengések, vulkanizmus, 

hegységképződés), összefüggéseik 

– A földtani folyamatok mindennapi vonatkozásai és alkalmazkodási stratégiák (geotermikus 

energia hasznosítása, földtani kockázatok és veszélyek) 

– Alapvető ásványok és kőzetek felismerése, egyszerű vizsgálata és gazdasági hasznosításaik, 

a bányászott nyersanyagok 21. századi hasznosítási trendjei 

FOGALMAK 

geoszféra, geotermikus energia, kőzetlemez, lemeztektonika, hegységképződés, földrengés, 

vulkanizmus, magma, láva, vulkáni utóműködés, földkéreg, földköpeny, földmag, kőzetburok, 

mélytengeri árok, óceánközépi hátság, gyűrődés, vetődés, hegységrendszer, cunami, ásvány, 

magmás, üledékes, átalakult kőzet, ásványi nyersanyag, érc, homok, lösz, mészkő, bazalt, 

gránit, homokkő, kvarc, kalcit, kősó, lignit, kőszén, kőolaj, földgáz, bauxit 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Afrikai-lemez, Antarktiszi-lemez, Ausztrál–Indiai-lemez, Csendes-óceáni-lemez, Dél-

amerikai-lemez, Észak-amerikai-lemez, Eurázsiai-lemez, Fülöp-lemez (Filippínó-lemez), 

Nasca-lemez (Nazca-lemez); Japán-árok, Mariana-árok; Eurázsiai-hegységrendszer, 

Kaledóniai-hegységrendszer, Pacifikus-hegységrendszer, Variszkuszi-hegységrendszer; 

Etna, Mount St. Helens, Popocatépetl, Vezúv 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Képzeletbeli tudósítás írása pl. a Föld belsejéből, egy kőzetlemez pereméről 
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– Empátiagyakorlat: Mit érezhetnek és mit tehetnek az emberek földrengéskor, 

vulkánkitöréskor, cunami esetén? 

– A kontinentális és az óceáni kéreg összehasonlító táblázatának készítése 

– Gondolattérkép készítése a lemezmozgások következményeiről 

– Szövegalámondás készítése virtuális sétához, pl. a Yellowstone parkban, Izlandon vagy az 

Afrikai törésvonal és árokrendszer mentén 

– A vulkáni utóműködés hazai előfordulásainak összegyűjtése az internet segítségével, majd 

csoportosítása a tanult szempontok alapján 

– Hírfigyelés: hazai és nemzetközi hírek keresése és elemzése aktuális földtani folyamatok, 

kockázatok és veszélyek témakörében 

– Magyarázó és folyamatábrák, modellek, egyszerű animációk készítése, illetve elemzése a 

lemeztektonikával kapcsolatban 

– Vigyázat, tévképzet! A témához kapcsolódó tudományos-fantasztikus filmrészletek 

megtekintése és a tudományos szempontból hibás ábrázolások megkeresése 

TÉMAKÖR: A légkör 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a légkör szerkezetét, fizikai és kémiai jellemzőit, magyarázza az ezekben 

bekövetkező változások mindennapi életre gyakorolt hatását; 

– megnevezi a légkör legfőbb szennyező forrásait és a szennyeződés következményeit, érti a 

lokálisan ható légszennyező folyamatok globális következményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– összefüggéseiben mutatja be a légköri folyamatokat és jelenségeket, illetve összekapcsolja 

ezeket az időjárás alakulásával; 

– időjárási térképeket és előrejelzéseket értelmez, egyszerű prognózisokat készít;  

– felismeri a szélsőséges időjárási helyzeteket, és tud a helyzetnek megfelelően cselekedni; 

– a légkör globális változásaival foglalkozó forrásokat elemez, érveken alapuló véleményt 

fogalmaz meg a témával összefüggésben; 

– magyarázza az éghajlatváltozás okait, valamint helyi, regionális, globális 

következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– Az időjárás és az éghajlat közti különbségek és jellemzőik ismeretével a logikai és a 

rendszerben való gondolkodás fejlesztése  

– Az időjárás témaköréhez kapcsolódó műholdfelvételek online alkalmazása kapcsán a 

digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésének, adott szempontok 

szerinti megfigyelésének és értelmezésének fejlesztése  

– Az éghajlatváltozás globális és lokális okainak, következményeinek, mérséklési és 

alkalmazási stratégiáinak ismeretével a rendszerben való gondolkodás, az egyéni és 
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közösségi felelősségvállalás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás, 

valamint a felelős döntéshozatal fejlesztése 

– Az éghajlatváltozással (okai, következményei, mérséklési stratégiák) kapcsolatos, 

hagyományos és online forrásszövegek elemzése és szóbeli értékelése kapcsán a 

szövegértési, kommunikációs és digitális kompetencia fejlesztése 

– A légkör szerkezete, fizikai és kémiai jellemzői 

– A levegő felmelegedése és az azt befolyásoló tényezők  

– Légköri folyamatok és jelenségek (felhő- és csapadékképződés, légköri képződmények: 

ciklon, anticiklon, trópusi ciklonok, időjárási frontok) 

– A légköri folyamatok mint megújuló energiaforrások 

– Időjárási szélsőségek felismerése (pl.: tornádó, jégeső, aszály) 

– Időjárási jelenségek értelmezése (pl.: időjárás-jelentések) 

– Földi légkörzés, monszunszelek 

– A légkör globális változásai és problémái (ózonréteg elvékonyodása, savas esők, 

éghajlatváltozás, szmog): okok és következmények 

– Az éghajlatváltozás következményei Magyarországon, mérséklési és alkalmazkodási 

stratégiák 

FOGALMAK 

troposzféra, sztratoszféra, üvegházhatás, üvegházgázok, izoterma, izobár, szél, ózonréteg, 

melegfront, hidegfront, ciklon, anticiklon, felhő- és csapadékképződés, csapadékfajták, 

időjárás-előrejelzés, globális felmelegedés, passzátszél, nyugati(as) szél, sarki szél, tájfun, 

monszunszél, savas eső, tornádó, hurrikán, aszály, napenergia, szélenergia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Szimulációs gyakorlat: időjárás-jelentés és prognózis készítése műholdfelvételek, online 

adatok felhasználásával  

– Légköri jelenségek tanórai vizsgálata okostelefonos alkalmazás használatával, valós 

adatokból dolgozó vizualizáció tanulmányozásával 

– Egyszerű légköri kísérletek elvégzése, a tapasztalatok rögzítése 

– Projektfeladat: időjárás-megfigyelés – saját meteorológiai mérések rögzítése, az adatok 

ábrázolása és értelmezése, az adatokon alapuló számolási feladatok elvégzése 

– Ötletbörze – „klímamentő” ötletek gyűjtése és rendszerezése fürtábrán/környezettudatos 

energiahasználat, a légkör megújuló energiaforrásainak hasznosítása a mindennapi életben 

– Helyzetgyakorlat: helyes viselkedés szélsőséges időjárási helyzetekben. A klímaváltozás 

lokális okainak felkutatása a lakóhelyen 

– Hírfigyelés és beszámoló készítése a légkör globális és lokális változásaival és aktuális 

problémáival kapcsolatban 

TÉMAKÖR: A vízburok 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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



52 

 

– ismeri a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusait, azok jellemzőit, a mennyiségi és 

minőségi viszonyaikat befolyásoló tényezőket, a víztípusok közötti összefüggéseket; 

– igazolja a felszíni és felszín alatti vizek egyre fontosabbá váló erőforrásszerepét és 

gazdasági vonatkozásait, bizonyítja a víz társadalmi folyamatokat befolyásoló természetét, 

védelmének szükségességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek okait, és reálisan számol a várható 

következményekkel; 

– tudatában van a személyes szerepvállalások értékének a globális vízgazdálkodás és 

éghajlatváltozás rendszerében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő alkalmazásának 

erősítése, ezáltal az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése  

– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok 

szerinti megfigyelésével és értelmezésével a levegőburok és a vízburok összefüggéseinek 

igazolása, ezáltal a rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, a felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz), a vízkészlet mennyiségi és 

minőségi védelme 

FOGALMAK 

tenger, óceán, felszín alatti víz, talajvíz, vízfogó és víztartó réteg, artézi víz, hévíz, ásványvíz, 

belvíz, tó, fertő, mocsár, láp, hullámzás, tengerjárás, tengeráramlás, deltatorkolat, 

tölcsértorkolat, vízgyűjtő, vízválasztó, vízhozam, vízállás, vízjárás, árvíz, holtág, öntözővíz, 

ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK 

Atlanti-óceán, Csendes-óceán, Indiai-óceán, Jeges-tenger 

Adriai-tenger, Balti-tenger, Északi-tenger, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Japán-tenger, Karib 

(Antilla)-tenger, Kaszpi-tenger, La Manche, Mexikói-öböl, Perzsa (Arab)-öböl, Vörös-tenger 

Aral-tó, Bajkál-tó, Balaton, Boden-tó, Csád-tó, Fertő, Garda-tó, Genfi-tó, Gyilkos-tó, Hévízi-

tó, Holt-tenger, Ladoga-tó, Nagy-tavak, Szelidi-tó, Szent Anna-tó, Tanganyika-tó, Tisza-tó, 

Velencei-tó, Viktória-tó 

Boszporusz, Duna–Majna–Rajna vízi út, Niagara-vízesés, Panama-csatorna, Szuezi-csatorna 

Amazonas, Colorado, Duna, Elba, Jangce, Kongó, Mississippi, Ob, Pó, Rajna, Sárga-folyó, 

Temze, Volga   

Észak-atlanti áramlás, Golf-áramlás, Labrador-áramlás, Humboldt-áramlás 
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TEVÉKENYSÉGEK 

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusainak és azok jellemzőinek összefoglalása 

gondolattérkép elkészítésével 

– Projektfeladat: A víz világnapja alkalmából iskolai rendezvény programjának összeállítása, 

a program lebonyolítása 

– Ötletbörze – Légy tudatos vízhasználó! Vízkímélő praktikák gyűjtése  

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata (például: Aral-tó, gleccserek), a változás okainak feltárása 

TÉMAKÖR: A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– összefüggéseiben, kölcsönhatásaiban mutatja be a földrajzi övezetesség rendszerének 

egyes elemeit, a természeti jellemzők társadalmi-gazdasági vonatkozásait; 

– összefüggéseiben mutatja be a talajképződés folyamatát, tájékozott a talajok gazdasági 

jelentőségével kapcsolatos kérdésekben, ismeri Magyarország fontosabb talajtípusait; 

– bemutatja a felszínformálás többtényezős összefüggéseit, ismeri és felismeri a különböző 

felszínformáló folyamatokhoz (szél, víz, jég) és kőzettípusokhoz kapcsolódóan kialakuló, 

felszíni és felszín alatti formakincset. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti az ember környezetátalakító szerepét, ember és környezete kapcsolatrendszerét, illetve 

példák alapján igazolja az egyes geoszférák folyamatainak, jelenségeinek gazdasági 

következményeit, összefüggéseit;  

– felismeri a történelmi és a földtörténeti idő eltérő nagyságrendjét, ismeri a geoszférák 

fejlődésének időbeli szakaszait, meghatározó jelentőségű eseményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A geoszférák egymással kölcsönösen összefüggő folyamatainak komplex elemzésével a 

rendszerben történő gondolkodás, az analizáló, szintetizáló és logikai gondolkodás 

fejlesztése 

– A geoszférák közötti kölcsönhatások kiemelésével a geoszférák fejlődésének időbeli 

szakaszaihoz kötődő, meghatározó jelentőségű földtörténeti események bemutatása 

– A természeti és társadalmi tényezők kölcsönhatásának ismerete által a környezettudatos és 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

reális értékelésének kialakítása 

– Egyszerű talajtani kísérletek elvégzésével, értelmezésével és a geoszférák rendszerébe 

történő illesztésével a logikus és rendszerben történő gondolkodás fejlesztése 

– A talajképződés az éghajlati, hidrológiai, földtani és domborzati tényezők kölcsönhatásának 

tükrében 

– A talajok gazdasági jelentősége, talajpusztulás és talajvédelem 
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– A külső erők felszínformálása (víz, szél, jég) 

– Az ember felszínformáló tevékenysége 

– Egyes kőzettípusokhoz kapcsolódó felszínformáló folyamatok 

– Karsztosodás, a karsztterületek környezeti és turisztikai jelentősége 

– A földrajzi övezetesség: a tipikus éghajlati övek elhelyezkedése, jellemző tulajdonságai, 

függőleges övezetességű területek 

– A természeti és társadalmi környezet jellemző kölcsönhatásai az egyes földrajzi 

övezetekben 

FOGALMAK 

földtörténeti idő, kormeghatározás, jégkorszak, külső erők, belső erők, aprózódás, mállás, 

zonális talaj, azonális talaj, humusz, talajszennyezés, talajerózió, magas part, lapos part, turzás, 

lagúna, meder, hordalékszállítás, sodorvonal, szurdok, sziget, zátony, árvízvédelem, 

villámáradás, karsztjelenség, karsztformák, gleccser, jégtakaró, moréna, fjord, erdőhatár, 

hóhatár, szoláris és valódi éghajlati övezetesség, függőleges övezetesség  

TEVÉKENYSÉGEK 

– Logikai kapcsolatok keresése, halmazképzés a geoszférákat jellemző szókészlet 

felhasználásával 

– Látványos idővonal vagy földtörténeti óra készítése a geoszférák fejlődéséről grafikus 

elemekkel vagy online interaktív tervezővel 

– A Föld több különböző pontjának éghajlatáról készült diagramok tanulmányozása, azok 

összehasonlítása a lakóhely éghajlati adataival, értékeivel 

– Az egyes geoszférák folyamataihoz, jelenségeihez kapcsolódó veszélyek, veszélyhelyzetek 

összegyűjtése, a hozzájuk kapcsolódó teendők csoportosítása 

– Digitális fotóalbum készítése narrációval a karsztjelenségekről, a karsztterületek környezeti 

és turisztikai jelentőségéről 

– A földrajzi övezetesség rendszerének ábrázolása jelmagyarázat és színkód segítségével egy 

képzeletbeli földrészen 

– A Föld különböző hegységeiben lévő magassági növényövek összehasonlítása, a hegységek 

éghajlatválasztó szerepének elemzése metszetábrák alapján  

– Online információk alapján az éghajlati területekre jellemző életképek megalkotása 

csoportmunkában 

– Éghajlati diagramok és éghajlatra jellemző képek párosítása 

– A földrajzi övezetesség, illetve az övek összehasonlító jellemzéséhez elemzési algoritmus 

kialakítása 

– Képzeletbeli levélírás pl. az amazonasi esőerdők védelmében az illetékeseknek 

– Az elsivatagosodás problémaalapú megbeszélése 

TÉMAKÖR: Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– bemutatja a népességszám-változás időbeli és területi különbségeit, ismerteti okait és 

következményeit, összefüggését a fiatalodó és az öregedő társadalmak jellemző 

folyamataival és problémáival; 

– különböző szempontok alapján csoportosítja és jellemzi az egyes településtípusokat, 

bemutatja szerepkörük és szerkezetük változásait;  

– érti és követi a lakóhelye környékén zajló település- és területfejlődési, valamint 

demográfiai folyamatokat.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– különböző népességi, társadalmi és kulturális jellemzők alapján bemutat egy kontinenst, 

országot, országcsoportot.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális demográfiai adatok elemzésével és összehasonlításával a matematikai és logikai, 

valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás és a 

vitakultúra fejlesztése 

– A demográfiai szakaszok (átmenetek) jellemzői, a népességszám és a korösszetétel 

társadalmi-gazdasági következményeinek elemzésével a problémamegoldó gondolkodás 

fejlesztése 

– A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – pl. elvándorlás, városba áramlás, 

migráció – térbeli vonatkozásai, ezek okainak és összefüggéseinek feltárása 

– A világ nyelvi, vallási és kulturális sokszínűsége – a kulturális identitás és a kulturális 

globalizáció földrajzi összefüggései 

– A településtípusok szerepének, jellemzőinek átalakulása – tanya (farm), falu, város 

kapcsolatrendszerének bemutatása 

– A 21. századi nagyvárosi élet ellentmondásai 

– A Föld népességszámának növekedéséből, a területi különbségekből adódó globális 

problémák bemutatása, a kedvezőtlen következmények mérséklési lehetőségeinek feltárása  

– A nagyvárosok növekedésének környezeti következményei, a környezetkárosítás 

mérséklésének lehetőségei, a problémák feltárásával a felelős környezeti szemlélet erősítése 

– Nyitottság az egyes térségek demográfiai eredetű problémáinak megismerése iránt, felelős 

és tényeken alapuló véleményalkotás 

FOGALMAK  

a népesedési átmenet szakaszai, természetes szaporodás, népességrobbanás, népsűrűség, korfa, 

korszerkezet, világvallás, világnyelv, tanya, farm, falu, város, agglomeráció, világváros 

(globális város), urbanizáció (városodás, városiasodás), technopolisz, városszerkezet 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Boston-Washington megalopolisz, Jeruzsálem, Mekka, Vatikán 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Korfaelemzés – a lakóhely, megye, ország korfájának elemzése pl. a KSH interaktív korfái 

segítségével 
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– Önálló kutatómunka: A 21. század jellemző népességföldrajzi folyamatainak – elvándorlás, 

városba áramlás, migráció – térbeli vonatkozásai, okai és összefüggései. A kutatás 

eredményének bemutatása 

– Projektfeladat: bemutató – pl. prezentáció, kiállítás – készítése az emberiség nyelvi, vallási 

és kulturális sokszínűségének bemutatására 

– Szeretsz a saját településeden élni? – a lakóhely értékelése különböző nézőpontokból, a 

vélemények rendszerezése csoportmunkában 

– A lakóhely településszerkezetének bemutatása fényképfelvételek alapján, javaslatok 

megfogalmazása a település fejlesztésére  

– A nagyvárosi élet előnyeinek és hátrányainak rendszerező, összegző bemutatása 

városlakókkal készített képzeletbeli vagy valós interjúk alapján 

TÉMAKÖR: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismerteti a gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők szerepének átalakulását, 

bemutatja az egyes gazdasági ágazatok jellemzőit, értelmezi a gazdasági szerkezetváltás 

folyamatát; 

– megnevezi és értékeli a gazdasági integrációk és a regionális együttműködések 

kialakulásában szerepet játszó tényezőket; 

– ismerteti a világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi 

szervezetek, együttműködések legfontosabb jellemzőit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi és értékeli a társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

adatait, a társadalmi-gazdasági fejlettség területi különbségeit a Föld különböző 

térségeiben;  

– értékeli az eltérő adottságok, erőforrások szerepét a társadalmi-gazdasági fejlődésben; 

– modellezi a piacgazdaság működését; 

– megnevezi a világgazdaság működése szempontjából tipikus térségeket, országokat;  

– összehasonlítja az európai, ázsiai és amerikai erőterek gazdaságilag meghatározó 

jelentőségű országainak, országcsoportjainak szerepét, illetve azok változását a globális 

világban; 

– összefüggéseiben mutatja be a perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző 

vonásait, a felzárkózás lehetőségeit;  

– ismerteti az Európai Unió működésének földrajzi alapjait, példák segítségével bemutatja 

az Európai Unión belüli társadalmi-gazdasági fejlettségbeli különbségeket, és megnevezi 

a felzárkózást segítő eszközöket;  

– értelmezi a globalizáció fogalmát, a globális világ kialakulásának és működésének 

feltételeit, jellemző vonásait; 

– példák alapján bemutatja a globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti 

következményeit, mindennapi életünkre gyakorolt hatását. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlításával, a fejlettség területi különbségeinek 

elemzésével földrajzi problémák iránti érzékenység kialakítása, az azokra történő 

reflektálás képességének fejlesztése 

– A Föld különböző térségeiben kialakult eltérő társadalmi-gazdasági fejlettség okainak 

elemzése alapján az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A gazdaság szerveződését befolyásoló telepítő tényezők változó szerepének, a gazdaság 

gyors térbeli átalakulásának bemutatásával a komplex gondolkodás képességének 

fejlesztése 

– A gazdasági szektorok világgazdaságban betöltött szerepének bemutatásával a 

komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A piacgazdaság kialakulásának és működésének bemutatásával a mindennapi életben 

hasznosítható gazdasági, pénzügyi és vállalkozói ismeretek és képességek kialakítása és 

fejlesztése 

– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők elemzésével az összefüggésekben gondolkodás képességének fejlesztése 

– A nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okok és következmények értelmezésével 

a komplexitásban történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– A globális világ kialakulásának és működésének feltételei, jellemző vonásai 

– A globalizáció társadalmi-gazdasági és környezeti következményeinek, mindennapi 

életünkre gyakorolt hatásainak rendszerezésével a véleményformálás és az értékelő 

gondolkodás képességének kialakítása és fejlesztése 

– A világpolitika és a világgazdaság működését befolyásoló nemzetközi szervezetek, 

együttműködések legfontosabb jellemzői 

– A centrum- és perifériatérségek kapcsolatrendszerének bemutatásával a komplexitásban 

történő gondolkodás képességének fejlesztése 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepe a globális világban 

– A világgazdaság újonnan iparosodó térségeinek bemutatása, a fejlődés tényezőinek 

elemzése 

– Egyedi fejlődési utak a sajátos szerepkörrel rendelkező országok példáján 

– A perifériatérség társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemző vonásai, a felzárkózás 

nehézségei 

– Más társadalmak kultúrájának megismerése iránti érdeklődés felkeltése, a különböző 

kultúrák iránti tolerancia fejlesztése 

FOGALMAK  

GDP, GNI, gazdasági szektorok, telepítő tényező, piac, piacgazdaság, munkamegosztás, 

transznacionális vállalat, beruházás, innováció, működőtőke, centrum, félperiféria, periféria, 

újonnan iparosodott országok, BRICS országok, ipari park, robotizáció 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Európa 

Országok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság (Nagy-

Britannia), Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, 
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Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, 

Olaszország, Oroszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna 

Városok: Bécs, Berlin, Bern, Birmingham, Brüsszel, Bukarest, Dublin, Frankfurt, Genf, Hága, 

Helsinki, Kijev, Koppenhága, Lisszabon, Ljubljana, London, Luxembourg, Madrid, 

Manchester, Marseille, Milánó, Moszkva, München, Oslo, Párizs, Prága, Riga, Róma, 

Rotterdam, Stockholm, Strasbourg, Stuttgart, Szentpétervár, Szófia, Tallinn, Torino, Trieszt, 

Varsó, Velence, Vilnius, Volgográd, Zágráb, Zürich 

Közép-angliai iparvidék, olasz ipari háromszög, Randstad, Ruhr-vidék 

Afrika 

Országok: Dél-afrikai Köztársaság, Egyiptom, Kenya, Marokkó, Nigéria, Algéria, Tunézia 

Városok: Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó 

Amerika 

Országok: Argentína, Amerikai Egyesült Államok, Brazília, Kanada, Mexikó, Venezuela, 

Panama, Chile, Kolumbia 

Városok: Brazíliaváros, Buenos Aires, Chicago, Houston, Los Angeles, Mexikóváros, 

Montréal, New Orleans, New York, Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington DC, 

Atlanta, Dallas, Seattle, Santiago, Bogotá  

Ausztrália és Óceánia 

Országok: Ausztrália, Új-Zéland 

Városok: Canberra, Melbourne, Sydney, Wellington 

Ázsia 

Országok: Egyesült Arab Emírségek, Dél-Korea (Koreai Köztársaság), Fülöp-szigetek, India, 

Indonézia, Irak, Irán, Izrael, Japán, Kazahsztán, Kína, Kuvait, Malajzia, Szaúd-Arábia, 

Thaiföld, Törökország 

Városok: Ankara, Bagdad, Bangkok, Kalkutta, Hongkong, Isztambul, Jakarta, Jeruzsálem, 

Manila, Mekka, Osaka, Peking, Rijád, Sanghaj, Szingapúr, Szöul, Teherán, Tel Aviv-Jaffa, 

Tokió, Újdelhi 

TEVÉKENYSÉGEK 

– A társadalmi-gazdasági fejlettség összehasonlítása, elemzése adatsorok, tematikus térképek 

segítségével 

– A tanulók által kiválasztott termék előállításához megfelelő telephely keresése, a szükséges 

telepítő tényezők listázása kooperatív munkában 

– A piac működési elveit bemutató helyzetgyakorlat a termelő, a fogyasztó és a közvetítő 

szemszögéből 

– Egy ismert transznacionális vállalat működési modelljének elkészítése 

– Esettanulmány elkészítése a térségben megvalósult zöld- vagy barnamezős beruházásokról 

– Az integrálódás fokozatainak ábrázolása piramisábrán 
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– A gazdasági integrációk és a regionális együttműködések kialakulásában szerepet játszó 

tényezők ábrázolása fürtábrán 

– Logikai lánc alkotása a nemzetközi szintű munkamegosztást kialakító okokról és 

következményekről 

– Az amerikai, az európai és az ázsiai erőtér gazdaságilag meghatározó jelentőségű 

országainak, országcsoportjainak szerepét alátámasztó adatsorok összehasonlító elemzése 

– Szemléletes ábra, térképvázlat készítése a centrum- és perifériaországok 

kapcsolatrendszerének bemutatására 

– Különböző típusú bemutatók készítésével más társadalmak kultúrájának megismertetése, 

pl. zenei válogatás készítése, étlap összeállítása, ünnepek és szokások bemutatása 

– A globalizáció pozitív és negatív hatásainak megvitatása és összegzése 

– A társadalmi-gazdasági változás nagyvárosok térbeli szerkezetére gyakorolt hatásának 

bemutatása régi és új térképek, valamint képek összehasonlításával 

TÉMAKÖR: Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– példák alapján jellemzi és értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági szerepét annak 

szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, az Európai Unióban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja a területi fejlettségi különbségek okait és következményeit Magyarországon, 

megfogalmazza a felzárkózás lehetőségeit; 

– értékeli hazánk környezeti állapotát, megnevezi jelentősebb környezeti problémáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Adatok elemzésével és összehasonlításával értékeli Magyarország társadalmi-gazdasági 

szerepét annak szűkebb és tágabb nemzetközi környezetében, a Kárpát-medencében és az 

Európai Unióban 

– Magyarország természeti-társadalmi értékeinek bemutatásával és rendszerezésével a 

nemzeti identitás erősítése 

– Aktuális társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásával és rendszerezésével a 

véleményformálás és az értékelő gondolkodás fejlesztése 

– A régiók jellemzőinek összehasonlításával a tanulók aktív közreműködésén, munkáltatásán 

alapuló tudásépítés fejlesztése (Budapest és az agglomeráció, Észak- és Dél-Alföld régió, 

Középhegységi régiók, Nyugat- és Dél-Dunántúl régió) 

FOGALMAK  

régió, idegenforgalmi régió, ipari park, logisztikai központ, agglomerációs térség, területi 

fejlettségi különbség, eurorégió 

TOPOGRÁFIAI ISMERETEK  

Régiók, megyék 



60 

 

Főbb települések: Ajka, Baja, Balassagyarmat, Balatonfüred, Békéscsaba, Budapest, Bük, 

Debrecen, Dunaújváros, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Hajdúszoboszló, Harkány, 

Hegyeshalom, Hévíz, Hódmezővásárhely, Hollókő, Jászberény, Kalocsa, Kaposvár, 

Kazincbarcika, Kecskemét, Keszthely, Komárom, Kőszeg, Makó, Miskolc, Mohács, 

Nagykanizsa, Nyíregyháza, Orosháza, Ózd, Paks, Pannonhalma, Pécs, Salgótarján, Sárospatak, 

Siófok, Sopron, Százhalombatta, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentendre, 

Szentgotthárd, Szolnok, Szombathely, Tata, Tatabánya, Tihany, Tiszaújváros, Vác, Várpalota, 

Veszprém, Visegrád, Visonta, Záhony, Zalaegerszeg, Zalakaros 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Projektfeladat: külföldieknek szóló országbemutató, országimázs-összeállítás 

forgatókönyvének megtervezése és elkészítése 

– A lakóhely munkaerőtérképének elkészítése, következtetések levonása, a jól alkalmazható 

munkaerővel szembeni elvárások összegyűjtése 

– Esettanulmányok segítségével a rendszerváltozás (1989) gazdasági következményeinek 

megvitatása 

– Interjú szülőkkel, nagyszülőkkel megadott szempontok alapján Milyen volt az élet az 1980-

as években? címmel – az interjúk alapján társadalmi-gazdasági korrajz elkészítése 

– helyzetgyakorlat különböző környezeti veszélyhelyzetekhez, katasztrófákhoz kapcsolódó 

témákban, pl.: vörösiszap-katasztrófa, vízhabzás a Rábán, ciánszennyezés a Tiszán 

– Projektfeladat: öröm- és bánattérkép készítése a megye, a régió rendezett, fejlődő és 

pusztuló, leszakadó területeiről 

– A régiók jellemzőinek összehasonlítása, a területi fejlettségi különbségek okainak és 

következményeinek, illetve a felzárkózás lehetőségeinek bemutatása kooperatív módszerek 

alkalmazásával 

– Az európai uniós tagság hatása a Kárpát-medencei országok magyarságára – adatgyűjtés és 

azok közös értelmezése, illetve szemléletes bemutatása  

– A lakóhelyen és környékén néhány uniós támogatással készülő beruházás bemutatása 

többféle forrás felhasználásával 

TÉMAKÖR: A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– magyarázza a monetáris világ működésének alapvető fogalmait, folyamatait és azok 

összefüggéseit, ismer nemzetközi pénzügyi szervezeteket; 

– bemutatja a működőtőke- és a pénztőkeáramlás sajátos vonásait, magyarázza eltérésük 

okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– pénzügyi döntéshelyzeteket, aktuális pénzügyi folyamatokat értelmez és megfogalmazza a 

lehetséges következményeket;  

– pénzügyi lehetőségeit mérlegelve egyszerű költségvetést készít, értékeli a hitelfelvétel 

előnyeit és kockázatait; 



61 

 

– alkalmazza megszerzett ismereteit pénzügyi döntéseiben, belátja a körültekintő, felelős 

pénzügyi tervezés és döntéshozatal fontosságát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Aktuális gazdasági, pénzügyi adatsorok elemzésével, értelmezésével és összehasonlításával 

a matematikai és logikai, valamint az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– Aktuális pénzügyi hírekre, információkra történő reflektálással a felelős véleményalkotás 

és a vitakultúra fejlesztése 

– A mindennapi élethelyzetekből adódó pénzügyi döntéshelyzetek megismertetésével és 

értelmezésével a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

– Az aktuális pénzügyi helyzetben elérhető befektetési lehetőségek összevetése az előnyök és 

a lehetséges veszélyek (befektetési háromszög) bemutatásával a felelős pénzügyi 

gondolkodás fejlesztése érdekében 

– A személyes pénzügyi döntésekkel kapcsolatos témák feldolgozása során a megalapozott 

véleményalkotás az aktív pénzügyi gondolkodás, illetve a vitakészség fejlesztése érdekében 

– A pénz és a pénzügyi szolgáltatások szerepének bemutatása szituációs játékok, 

helyzetgyakorlatok, esetelemzések segítségével, a tényeken alapuló véleményformálás 

képességének fejlesztése 

– A működőtőke és a pénztőke mozgásának, világgazdasági szerepének összehasonlítása 

– Konkrét, az életkori sajátosságnak megfelelő tevékenységekhez költségvetés készítése, a 

kiadások mérlegelése 

– A hitelfelvétel és a fejlesztés, illetve az eladósodási kockázat összefüggéseinek bemutatása, 

a mindennapok példái alapján, az egyén és a nemzetgazdaságok szintjén 

– A globalizáció és a globális pénzügyi krízisek kialakulásának összefüggései 

FOGALMAK  

működőtőke, pénztőke, befektetés, vállalkozás, részvény, kötvény, fix és változó kamatozású 

hitel, kamat, hozam, kockázat, lekötöttség (likviditás), adósságcsapda, infláció, költségvetés, 

BUX-index, Dow Jones-index, THM, EBKM, IMF, Világbank, állami és EU-támogatás, 

támogatott hitel, önerő 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Aktuális banki adatok, tájékoztatók segítségével pénzügyi döntéshelyzetek szimulálása (pl. 

folyószámlanyitás, személyi kölcsön vagy lakáshitel felvétele, lakáscélú megtakarítás 

vállalása) 

– Beszélgetés vagy helyzetgyakorlat a biztonságos pénz- és bankkártyahasználatról, 

tájékozódás elektronikus kiadványok segítségével 

– Hogyan jut el egy globális termék (pl. személyautó) a fogyasztóhoz? A folyamat bemutatása 

szimulációs gyakorlat keretében 

– Online betekintés a tőzsde világába, szimulációs gyakorlat a tőzsde működésének 

bemutatására 

– Pénzügyi oktatófilmek segítségével a hétköznapokban hasznosítható tudás szerzése, a 

látottak megbeszélése 

– Egy diákvállalkozás indításának lehetőségei, mérlegelő elemzés készítése 

– Egy képzeletbeli vállalkozás üzleti tervének elkészítése és bemutatása csoportmunkában 
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– A működőtőke-befektetés térbeli jellemzőinek bemutatása, a hazánkba érkező tőke területi, 

gazdasági és szektoronkénti megoszlásának jellemzése, következtetések levonása 

 

TÉMAKÖR: Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 

TERVEZETT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– a lakóhely adottságaiból kiindulva értelmezi a fenntartható fejlődés társadalmi, természeti, 

gazdasági, környezetvédelmi kihívásait;felismeri és azonosítja a földrajzi tartalmú 

természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti problémákat, megnevezi kialakulásuk 

okait, és javaslatokat fogalmaz meg megoldásukra; 

– rendszerezi a geoszférákat ért környezetkárosító hatásokat, bemutatja a folyamatok 

kölcsönhatásait; 

– a globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatokat elemez, feltárja azok összefüggéseit, 

bemutatja mérséklésük lehetséges módjait és azok nehézségeit; 

– megnevez a környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és 

nemzetközi szervezeteket, példákat említ azok tevékenységére, belátja és igazolja a 

nemzetközi összefogás szükségességét; 

– értelmezi a fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás fogalmát, érveket fogalmaz 

meg a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve gazdálkodás fontossága mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákkal igazolja a természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák 

társadalmi következményeit, a környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre 

gyakorolt hatását, a lokális szennyeződés globális következményeit; 

– megfogalmazza az energiahatékony, nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás 

lényegét, valamint példákat nevez meg a környezeti szempontok érvényesíthetőségére a 

termelésben és a fogyasztásban; 

– megkülönbözteti a fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőit; 

– bemutatja az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségeit, a tevékeny közreműködés 

példáit a környezet védelme érdekében, illetve érvényesíti saját döntéseiben a környezeti 

szempontokat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A földrajzi eredetű helyi, regionális és globális természeti, társadalmi-gazdasági és 

környezeti veszélyhelyzetek kialakulásának magyarázata és megértése alapján az 

összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése és a folyamatok 

kölcsönhatásainak bemutatása alapján a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás fejlesztése 
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– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A környezetkárosodás életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának és a lokális 

szennyeződés globális következményeinek komplex értelmezése, a hatásaikra való 

felkészülés és védekezés képességének kialakítása és fejlesztése 

– A globális problémákhoz vezető, Földünkön egy időben jelen lévő, különböző természeti 

és társadalmi-gazdasági eredetű folyamatok értelmezése, összefüggései, mérséklésük 

lehetséges módjai és azok nehézségei 

– Az energiahatékony, az energia- és nyersanyag-takarékos, illetve „zöld” gazdálkodás és 

életvitel szemléletének megismerésével a környezettudatos állampolgári magatartás 

megalapozása 

– A fogyasztói társadalom és a tudatos fogyasztói közösség jellemzőinek bemutatásával a 

tudatos fogyasztóvá válás fejlesztése 

– A hagyományos és elektronikus vásárlás fogyasztóvédelmi szempontú összevetése  

– A környezet védelmében, illetve humanitárius céllal tevékenykedő hazai és nemzetközi 

szervezetek, a nemzetközi összefogás szükségessége 

– A fenntartható gazdaság, a fenntartható gazdálkodás jellemzőinek bemutatásával a 

fenntartható szemléletű magatartás fejlesztése 

– Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny közreműködés példái a 

környezet védelme érdekében 

FOGALMAK  

globális probléma, környezeti katasztrófa, természeti katasztrófa, fenntarthatóság, ökológiai 

lábnyom, túlfogyasztás, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, energiatudatosság, 

vízlábnyom, ENSZ, UNESCO, WHO, elsivatagosodás, ózonritkulás, savas csapadék, globális 

klímaváltozás, népességrobbanás 

TEVÉKENYSÉGEK 

– Képek, leírások alapján környezeti problémák felismerése, kialakulásuk magyarázata, 

mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Rajz, leírás készítése Milyen lesz a lakóhelyed 20 év múlva? címmel. Az elkészült alkotás 

értelmező bemutatása (Miért rajzoltam/írtam ezt? – ok-okozati viszonyok, tendenciák 

feltárása)  

– Mit tehet egy középiskolás a fenntarthatóság érdekében? – ötletbörze, a javaslatok 

rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a 

tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A geoszférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– A fogalmak (pl. ökológiai lábnyom, tudatos fogyasztói magatartás, fogyasztóvédelem, 

energiatudatosság, vízlábnyom) értelmezéséhez szöveges és vizuális magyarázatok 

készítése 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 
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– Ötletgyár a környezeti veszélyek elkerülésére, meglévő problémák hatásának mérséklésére 

(pl. óceáni szemétfolt, olajszivárgás, bányatűz, erdőirtás, rovarinvázió)/ példák az energia- 

és nyersanyag-takarékos gazdálkodására, életvitelre 

– Saját és családi tapasztalatok alapján érvelés a hagyományos és az elektronikus vásárlás 

mellett, fogyasztóvédelmi szempontok figyelembevételével  

– A környezetvédelemmel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek névjegykártyájának 

elkészítése, fő tevékenységük összegyűjtése 

– Virtuális séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös megbeszélése, 

véleményütköztetés 

– Az édesvíz szerepének, gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel (a 

víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, vízhiány 

mint konfliktusforrás) 
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HELYI TANTERV 

 

1.1. HON-ÉS NÉPISMERET 
 

Heti óraszámok 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Nyolc évfolyamos 1    

 

A hon- és népismeret tantárgy tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a 

közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra 

értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő 

magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket 

a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza tanulóink nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával –lehetőséget teremtünk a néphagyományok 

élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 



 

2 
 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 

valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 

közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 

formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori 

sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 

elsajátítására.  

 

Értékelési formák: 

 Fejlesztő Szöveges Értékelés, a NAT-ban Meghatározott Szabályok Szerint.  

 Önértékelés 

 A Társak Értékelése  

 Csoportban Történő Reflektív Értékelés 

 Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő 

felmérések, hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a 

tanulási motivációt élénkítő feladatok.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 

felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 

céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források 

feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak 

megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos 

auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja 

az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 

dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos 

helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása 

érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit 

felhasználva mutatja be a választott témát.  
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A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek 

hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 

folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít 

bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők 

vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  

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

tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének 

befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 

együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi 

illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a 

művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a 

szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, 

népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 

alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A 

tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a 

másokkal való együttműködést.  
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5. évfolyam 

A hon- és népismeret tantárgy, iskolánkban az 5. évfolyamon egy tanéven keresztül heti egy 

óra keretében jelenik meg.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve óraszám 

Az én világom 5 

Találkozás a múlttal 25 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 6 

Összes óraszám: 36 

 

felhasznált tankönyv:  
NT-11556 Baksa Brigitta: Szülőföldünk 5. 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

A tantárgy alapóraszáma:  36 óra 

 

A TANKÖNYV KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

1. A tankönyv témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei korosztály relevánsak 

3. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

TÉMAKÖR: Az én világom 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára 

– jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 

tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 

folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 

jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 

visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül 

nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-

zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, 

népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével bővíti 

tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő 

tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  
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A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanulók 

cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken keresztül 

is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munkaformák 

között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A 

pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanulás 

kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes 

érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának 

és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahetek, 

tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek többféle 

kontextusban történő vizsgálatát. 

A témák feldolgozása: 

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk és szülővárosunk / falunk  értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során látogatás történik a helyi vagy a közelben elérhető tájházba vagy szabadtéri 

néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben találkozzanak a tárgyi kultúrával, 

és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 
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 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának 

elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is 

törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 
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 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

Ünnepek, jeles napok 

 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 
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 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   

 

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti 

játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, 

tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 

gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  

 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó 

háztípus grafikus ábrázolása 

 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, 

családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 

megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód 

szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  
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 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények 

megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása 

a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, 

színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott, 

ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 
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 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 

 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése . 
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1. HELYI TANTERV 
 

1.1. KÉMIA 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0. évf.  9.évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP      1 2 3 3 

NYEK      1 2 3 3 

Nyolc évfolyamos   2 2  1 2 3 3 

 

A kémia oktatása során egyrészt be kell mutatni a kémiának az élet minőségének javításában 

betöltött alapvető szerepét, az új anyagok előállításának szépségét és hasznosságát, másrészt 

maximálisan ki kell használni azt a lehetőséget, amit a kémia tárgyalásmódja nyújt a tanulók 

absztrakciós készségének fejlesztésében.  

Az oktatás minden szakaszában törekedni kell az élményszerűségre, a tanulók számára releváns 

és érdekes problémák kémiai vonatkozásainak bemutatására, a gyakorlatban használható tudás 

elsajátításának fontosságára. Az élményközpontú tanításnak arra kell összpontosítania, hogy a 

tanulók tudatába beépüljön: a kémiai ismeretek szükségesek az élőlényekben zajló folyamatok 

megértéséhez, a mindennapokban használt tárgyaink előállításához, feladata a tudatos vásárlási 

és anyagfelhasználási szokások kialakítása, az egészségvédelemhez és az élhető környezet 

megóvásához szükséges ismeretek és szemlélet biztosítása. 

Ugyanakkor tisztában kell lennünk a fogalmi megértést nehezítő, valamint a kémiához 

viszonyuló pozitív attitűd ellen ható tényezőkkel (például kemofóbia, áltudományos nézetek) 

is. Elkerülhetetlen a tudományos ismeretek és a hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv 

elméletek, primitív axiómák ütköztetése. A fogalmi megértést nehezítő további tényező a 

kémiai fogalmak néhány sajátossága. Az anyagok és jelenségek többszintű (makro-, részecske- 

és szimbólumszintű) értelmezése, számos kémiai fogalom elnevezésének és korszerű 

jelentésének ellentmondásossága, bizonyos fogalmak definiálatlansága, kontextustól függő 

jelentése, a tudományos és a köznyelvi jelentések különbözősége, valamint a kémia elméleti 

modelljeinek egymást kiegészítő, szimultán jellege miatt különösen fontos a tanuló 

gondolkodásának megismerése, a fogalmi megértési problémák feltárása.  

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 
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A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 

kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján 

egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 

során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

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

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 
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1.1.1. 7–8. évfolyam 
 

Az általános iskolai kémiai ismeretek tanításának célja a természettudományok iránti 

érdeklődés felkeltése, a természettudományos szemléletmód kialakítása, valamint a kémiának 

a társadalom és az egyén életében betöltött szerepének bemutatása. Ezeket a célokat a tanulók 

számára releváns problémák, életszerű helyzetek kémiai vonatkozásainak tárgyalásával, a 

tanulók aktív közreműködésével, egyszerű – akár otthon is elvégezhető – kísérletek 

tervezésével, végrehajtásával, megfigyelésével és elemzésével érhetjük el. A kémiával való 

ismerkedés közben a tanulók olyan tapasztalatokon, kísérleteken nyugvó, biztos 

anyagismereten alapuló tudást szerezhetnek meg, amely nemcsak segíti őket (például a 

háztartási teendőkben), hanem életmentő is lehet számukra (például a benzingőz 

robbanásveszélye, a szén-monoxid és a klórgáz végzetes hatása). Az elsajátított ismeretek és a 

természettudományos szemlélet birtokában a tanulók – majd felnőttként is – egyre tudatosabban 

ügyelhetnek az egészségükre, szűkebb és tágabb környezetükre. 

A kémiatanítás első szakaszának fő csomópontja az elemek, a vegyületek és a keverékek, illetve 

az atomok, a molekulák és az ionok megkülönböztetése, valamint a periódusos rendszer 

jelentőségének és használhatóságának megismerése. A kémiai szimbólumok (vegyjelek, 

képletek, reakcióegyenletek) és azok jelentésének tanítása háttérbe szorul az anyagok és 

folyamatok makroszintű és részecskeszintű értelmezésével szemben.  

Ebben a szakaszban kezdődik el a részecskeszemlélet kialakítása, a tudományos ismeretek és a 

hétköznapi tapasztalatokon alapuló naiv elméletek ütköztetése is. A részecskeszemlélet 

kialakítása jól megválasztott, egyszerű kísérletekkel, valamint különböző modellek 

használatával történik. A modelleknek fontos szerepe van a részecskeszint és a makroszint 

kapcsolatának megértésében, valamint a szimbólumszint kialakításában. Már ebben a 

szakaszban is kiemelt figyelmet kell szentelni a tanulók gondolkodásának megismerésére, a 

fogalmi megértési problémák (tévképzetek, primitív axiómák) feltárására. 

A 7–8. évfolyamon a kémia ismeretanyagának megközelítése elsősorban a tanulók előzetes 

tudására építve, jellemzően kísérleti tapasztalatok útján, illetve a mindennapi élet problémái 

felől történik. Ebben a szakaszban a tanulók által korábban megismert és gyakran pontatlanul 

használt fogalmakat pontosítjuk, egyértelműsítjük úgy, hogy az természettudományos 

szempontból is korrekt legyen. Kezdetben inkább a tanulók megfigyeléseire, kísérleti 

tapasztalataira adunk választ, folyamatosan bővítve ezzel a természettudományos ismereteket 

és készségeket. Később az addig megszerzett ismeretek birtokában lehetőség nyílik a 

mindennapi élet – gyakran bonyolult – problémáinak egyszerűsített magyarázatára is.  

Nagyon fontos, hogy mind a kémiai tanulmányok, mind az egyes témakörök tárgyalása ne 

száraz leírással, hanem érdekes, a tanulók számára is izgalmas kérdések, problémák 

felvetésével, kísérletek bemutatásával kezdődjön. 

A kémia életszerűségét erősíthetjük, a tanulók kémiai problémák iránti érzékenységét 

növelhetjük, ha a kémiaórákon állandó figyelmet és időt szentelünk a médiában felbukkanó 

kémiai jellegű hírek (pl. szén-monoxid-, mustgáz-, metil-alkohol-mérgezés, kémiai Nobel-díj-

átadás, környezetkárosítások stb.) megbeszélésére. 
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A 7–8. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

7. osztály heti 2 óra 

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 20 

Az anyagi halmazok 24 

Atomok, molekulák és ionok 28 

összesen: 72 

8. osztály heti 2 óra 

Kémiai reakciók 27 

Kémia a természetben 20 

Kémia a mindennapokban 25 

összesen: 72 

Összes óraszám: 144 

 

 

7. osztály 

TÉMAKÖR: A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megismeri egy egyszerű laboratórium felépítését, anyagait és eszközeit; 

 megkülönbözteti a kísérletet, a tapasztalatot és a magyarázatot; 

 egyszerű modelleket (golyómodellt) használ az anyagot felépítő kémiai részecskék 

modellezésére; 

 ismeri a halmazállapot-változásokat, konkrét példát tud mondani a természetből (légköri 

jelenségek) és a mindennapokból; 

 tudja, hogy a keverékek alkotórészeit az alkotórészek egyedi tulajdonságai alapján 

választhatjuk szét egymástól, ismer konkrét példákat az elválasztási műveletekre (pl. 

bepárlás, szűrés, ülepítés); 

 megismeri néhány köznapi anyag legfontosabb tulajdonságait és az anyagok vizsgálatának 

egyszerű módszereit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 
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 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Hipotézisalkotás alapvető szinten 

 A hipotézis kísérleti megerősítése vagy cáfolata 

 A tudományos gondolkodás kialakulásának támogatása 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az anyagi halmazok modellezése 

 A részecskeszint és a makroszint megkülönböztetése 

 Elválasztási műveletek 

FOGALMAK 

modell, kísérlet, tapasztalat, magyarázat, balesetvédelmi szabály, veszélyességi jelölés, anyagi 

halmaz, gáz, folyadék, szilárd halmazállapot, halmazállapot-változások, olvadás, párolgás, 

forrás, lecsapódás, fagyás, szublimáció, endoterm és exoterm változások, vegyszer, egyszerű 

mérési módszerek, tömeg, térfogat, sűrűség, elválasztási eljárások, kísérleti eszközök, 

desztilláció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Filmek megtekintése, majd a látottak alapján a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető 

kísérletezés körülményeinek meghatározása 

 Beszélgetés a veszélyességi jelek bevezetésének és egységesítésének szükségességéről 

 Néhány háztartási vegyszer (pl. sósav, hypo stb.) címkéjének megismerése, a veszélyességi 

jelek értelmezése 

 Poszter vagy digitális bemutató készítése a leggyakrabban használt laboratóriumi eszközök 

jellemzésére (anyaguk, melegíthetőségük, felhasználási területük) 

 Tömegmérés táramérleggel, pl. egy kockacukor, vasgolyó, radír, kulcs tömegének mérése, 

a mérési pontosság megbeszélése, a tapasztalatok értelmezése 

 Térfogatmérés mérőhengerrel: víz térfogatának mérése, egyéb eszközök (pl. kémcső, 

főzőpohár, gyógyszer-, illetve mosószer-adagoló) térfogatának meghatározása, a mérési 

pontosság megbeszélése, becslés kis mennyiségű folyadékok térfogatára 

 Egyszerű tárgyak, testek (pl. kulcs, radír, dobókocka) tömegének és térfogatának 

megmérése táramérleggel, illetve vízkiszorítással, majd a sűrűségük kiszámítása, a mérési 

pontosságok alapján a sűrűségadat pontosságának megadása 

 Egyszerű becslések anyagok (pl. kakaópor, kristálycukor, porcukor) tömegére, térfogatára 

és sűrűségére, majd a mérésekkel és számolással kapott eredményekkel való összevetés 

 Gáz, folyékony és szilárd halmazállapotú anyagok fizikai tulajdonságainak vizsgálata és 

táblázatos összehasonlítása, a levegő vizsgálata műanyag fecskendős kísérletben, a víz mint 

folyadék tulajdonságainak vizsgálata, a vas tulajdonságainak vizsgálata 

 A víz halmazállapot-változásainak vizsgálata, a kámfor és a mentol szublimációjának 

vizsgálata 

 A halmazállapot-változással kapcsolatos videofilmek megtekintése és értelmezése a 

részecskeszemlélet alapján 

 Endoterm és exoterm folyamatok (pl. az alkohol és a víz elegyedésének) követése 

hőmérsékletméréssel/termoszkóppal 

 A víz körforgásának értelmezése a víz halmazállapot-változásainak tükrében 
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 Egyszerű magyar (esetleg idegen) nyelvű animációk keresése az interneten a víz 

körforgásával kapcsolatban, szövegkönyv (és narráció) készítése a filmhez 

 Szilárd keverékek (pl. só és homok) elválasztása oldással, szűréssel, bepárlással 

 A víz vagy vörösbor desztillációjának bemutatása, a desztilláció folyamatának értelmezése 

 A pálinkafőzés tanulmányozása videofilm segítségével, a folyamat értelmezése 

 Rózsavíz előállítása lepárlással vagy extrahálással 

 Homok és víz keverékének elválasztása ülepítéssel, dekantálással, illetve szűréssel 

 Alkoholos filctollak festékanyagainak elválasztása papírkromatográfiával 

 Háromkomponensű (konyhasó homok vaspor) keverék szétválasztásának megtervezése, 

a várható tapasztalatok megbecsülése, a vizsgálat csoportokban történő megvalósítása, a 

tapasztalatok összevetése az előzetes elképzeléssel, a következtetések levonása 

 Egyszerű fényképgaléria készítése az elvégzett kísérletekről, szövegaláírás a képekhez 

 Hasonló kísérletek keresése és gyűjtése videomegosztó portálok segítségével 

TÉMAKÖR: Az anyagi halmazok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát; 

 képes egyszerű kísérletek elvégzésére és elemzésére az elemekkel, vegyületekkel és 

keverékekkel kapcsolatban; 

 a részecskemodell alapján értelmezi az oldódást; 

 különbséget tesz elem, vegyület és keverék között; 

 tudja, hogy melyek az anyag fizikai tulajdonságai; 

 részecskeszemlélettel értelmezi az oldódás folyamatát és az oldatok összetételét; 

 példát mond a valódi oldatra és a kolloid oldatra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az érvelési készség fejlesztése 

 Egyszerűbb következtetések kialakításának támogatása 

 A kémiailag tiszta anyagok: elemek és vegyületek összetétele és tulajdonságai példákkal 

 A keverékek 

 Az oldatok és összetételük 

 Az oldódás 

 Egyszerű kolloidok 
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FOGALMAK 

kémiailag tiszta anyag, kémiai elem, fém, nemfém, vegyület, szervetlen vegyület, szerves 

vegyület, keverék, fizikai tulajdonság, fizikai változás, oldat, oldott anyag, oldószer, oldódás, 

oldhatóság, tömegszázalék, térfogatszázalék, telítetlen oldat, telített oldat, fiziológiás sóoldat, 

rendszer, valódi oldat, kolloid oldat, komponens, levegő, ötvözetek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák bemutatása a köznapi életből elemre (pl. grafit, vörösréz, kén), vegyületre (pl. víz, 

nátrium-klorid, szőlőcukor) és keverékre (pl. benzin, levegő, sárgaréz) 

 Információgyűjtés néhány elem (pl. oxigén, nitrogén, bróm, hidrogén stb.) nyelvújításkori 

elnevezésével kapcsolatban 

 Köznapi anyagok (pl. alufólia, mészkő, kockacukor) fizikai tulajdonságainak (szín, szag, 

halmazállapot, oldhatóság, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos vezetés) 

összehasonlítása, táblázat és/vagy anyagismereti kártyák készítése 

 Egyszerű oldási kísérletek a „Mi miben oldódik?” kérdés eldöntésére, pl. vas, konyhasó, 

répacukor és jód oldódásának vizsgálata vízben, alkoholban és benzinben, kísérleti 

jegyzőkönyv elkészítése 

 Konyhasó oldhatóságának meghatározása kísérleti úton, az oldhatóság megadása x gramm 

só / 100 gramm víz értékben a vizsgálat hőmérsékletén 

 Grafikonok és táblázatok adatainak elemzése a különböző anyagok oldhatóságával, 

valamint egy anyag különböző hőmérsékleten való oldhatóságával kapcsolatban 

 A diffúziót szemléltető tanulókísérletek elvégzése 

 A diffúziót részecskeszemlélet alapján bemutató magyar (vagy idegen) nyelvű animáció, 

illetve kisfilm keresése az internet segítségével, szövegkönyv (és narráció) készítése a 

fimhez 

 Az oldás sebességét befolyásoló tényezők kísérleti úton történő vizsgálata 

 Kristályok növesztése otthon (pl. konyhasó, timsó, kandiscukor) 

 Érvelés az otthon végezhető/végzendő kísérletek mellett és ellen 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott tömegű és tömegszázalékos oldat elkészítése a laboratóriumi 

eszközök (mérleg, főzőpohár, mérőhenger, vegyszeres kanál, üvegbot) felhasználásával 

 Oldatkészítési gyakorlat, adott térfogatú és térfogatszázalékos oldat elkészítése 

laboratóriumi eszközök (pl. mérőhengerek, főzőpoharak, üvegbot, esetleg mérőlombik) 

felhasználásával 

 Példák gyűjtése a köznapi életből tömeg- és térfogatszázalékos adatok megadására 

 Szövegkeresés és -értelmezés a fiziológiás sóoldat összetételéről és szerepéről az orvosi 

gyakorlatban 

 Nagyon egyszerű számítási feladatok elvégzése a tömegszázalék köréből 

 Híg szappanoldat, szörpök és limonádé készítése és tanulmányozása, összehasonlítása 

valódi oldatokkal 

 Gyümölcszselé és majonéz készítése és tanulmányozása 

 A tej, tejföl, mosógél, tusfürdő, kézkrém, köd, füst tanulmányozása 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ismert folyók, tavak, tengerek 

vizének összetétele” címmel 
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 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Az emberiség történetének 

legfontosabb fémjei, ötvözetei” címmel 

 Kiselőadás, poszter vagy digitális bemutató készítése „Ötvözetek a mindennapjainkban 

(acél/könnyűfém felni/lágyforrasz stb.)” címmel 

 Egyszerű fényképgaléria vagy kollázs készítése az iskolában és otthon végzett kísérletekről, 

szövegaláírás hozzáadása a képekhez 

 

TÉMAKÖR: Atomok, molekulák és ionok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 különbséget tesz elemi részecske és kémiai részecske, valamint atom, molekula és ion 

között; 

 szöveges leírás vagy kémiai szimbólum alapján megkülönbözteti az atomokat, molekulákat 

és ionokat; 

 ismeri a legfontosabb elemek vegyjelét, illetve vegyületek képletét; 

 tudja, hogy az atom atommagból és elektronburokból épül fel; 

 fel tudja írni a kisebb atomok elektronszerkezetét a héjakon lévő elektronok számával 

(Bohr-féle atommodell); 

 tudja, hogy az atom külső elektronjainak fontos szerep jut a molekula- és ionképzés során; 

 érti egyszerű molekulák kialakulását (H2, Cl2, O2, N2, H2O, HCl, CH4, CO2), és fel tudja 

írni a képletüket; 

 érti az egyszerű ionok kialakulását (Na+, K+, Mg2+, Ca2+, Al3+, Cl-, O2-), és analógiás 

gondolkodással következtet az egy oszlopban található elemekből képződő ionok képletére; 

 érti az ionvegyületek képletének megállapítását; 

 ismeri a köznapi anyagok molekula- és halmazszerkezetét (hidrogén, oxigén, nitrogén, víz, 

metán, szén-dioxid, gyémánt, grafit, vas, réz, nátrium-klorid); 

 érti, hogy az atomok és ionok között jellemzően erősebb, a molekulák között gyengébb 

kémiai kötések alakulhatnak ki. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 
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 Internetes források használatának fejlesztése 

 Számítógépes bemutató készítésének gyakorlása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Az atom felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az atomok periódusos rendszere 

 A molekulák felépítése és fontosabb jellemzői 

 Az ion képződése és fontosabb jellemzői, csoportosítás töltés alapján 

 Az anyagok halmazszerkezete és fizikai tulajdonságai 

 

FOGALMAK 

elemi részecske, proton, elektron, neutron, kémiai részecske, atom, molekula, ion, 

elemmolekula, vegyületmolekula, atommag, elektronburok, rendszám, periódusos rendszer, 

nemesgázszerkezet, kémiai kötés, vegyjel, képlet, alkálifémek, alkáliföldfémek, földfémek, 

halogének, nemesgázok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Atomszerkezeti modellező játékok keresése az interneten 

 A lángfestés jelenségének elvégzése vagy bemutatása, kapcsolat keresése a tűzijátékokkal 

 Atomok és molekulák modellezése, golyómodellek készítése gyurmából, hungarocell 

golyókból vagy papírkorongokból, az atomok méretviszonyainak megfigyelése 

 Az atomok, az ionok és a molekulák összehasonlítása táblázatos formában (pl. az oxigén 

példáján) 

 Információgyűjtés a periódusos rendszerről, poszter vagy prezentáció készítése a témával 

kapcsolatban 

 A periódusos rendszerrel kapcsolatos zeneművek meghallgatása 

 Kiselőadások a periódusos rendszer fontosabb, gyakoribb, érdekesebb elemeiről 

szakkönyvek és internetes források felhasználásával, a források megnevezésével 

 Projekt: a periódusos rendszer (művészi/vicces/informatív) elkészítése csoportokban 

kartonlapokból, kerámiacsempékből stb. 

 Magyar és idegen nyelvű, ingyen letölthető, periódusos rendszert megjelenítő 

mobiltelefonos/táblagépes applikációk feltérképezése, az alkalmazhatóságuk korlátjainak 

megállapítása 

 „Milyen a periódusos rendszer mint társasjáték?” – kreatív ötletek gyűjtése a periódusos 

rendszer társasjátékká való alakítására 

 Játék a vegyjelekkel: nevek kirakása vegyjelekből, a kedvenc vers egy szakaszának átírása 

vegyjelekkel, egyszerű szöveges vagy rajzos rejtvények készítése a vegyjelekkel, elemek 

nevével kapcsolatban 

 Információgyűjtés a fontosabb atomok vegyjelének eredetével kapcsolatban 

 Vita kezdeményezése a kémia jelrendszerének szükségessége kapcsán 

 Memóriakártyák készítése a fontosabb elemek és vegyületek nevének és kémiai jelének 

(vegyjelének, képletének) megjegyzéséhez 
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8. osztály 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a természettudományos vizsgálatok során alkalmazott legfontosabb mennyiségeket 

és azok kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a részecskemodell alapján értelmezi az egyszerű kémiai reakciókat; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének legalapvetőbb feltételeit (ütközés, energia); 

 ismeri a köznapi élet szempontjából legalapvetőbb kémiai reakciókat (pl. égési reakciók, 

egyesülések, bomlások, savak és bázisok reakciói, fotoszintézis); 

 ismer sav-bázis indikátorokat, érti felhasználásuk jelentőségét; 

 ismeri a katalizátor fogalmát, érti a katalizátorok működési elvének lényegét; 

 ismeri a korrózió fogalmát és a fémek csoportokba sorolását korrózióállóságuk alapján, érti 

a vas korróziójának lényegét, valamint a korrózióvédelem módjait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 A csoportmunkában való részvétel készségének fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 A kémiai információk keresése és értelmezése 

 A korábbi ismeretek alkalmazása az új információk feldolgozása során 

 A fizikai és a kémiai változások megkülönböztetése 

 A reakciók egyenletének leírása szavakkal, a folyamat értelmezése 

 A reakciók energiaviszonyai 

 A kémiai változások típusai 

 A köznapi életben jelentős kémiai reakciók 

FOGALMAK 

kémiai reakció, reakcióegyenlet, katalizátor, csapadék, gázfejlődés, exoterm reakció, endoterm 

reakció, egyesülés, bomlás, égés, gyors égés, lassú égés, sav, bázis, só, savas kémhatás, 

semleges kémhatás, lúgos kémhatás, közömbösítés, pH-érték, indikátor, korrózió, rozsda 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű kémiai reakciók végrehajtása, a kémiai változás értelmezése (pl. a hurkapálca 

égése, a csillagszóró égése, a szódabikarbóna reakciója ételecettel, a vörösbor színének 

megváltozása szódabikarbóna hatására, a cukor karamellizációja, a meszes víz reakciója 

szén-dioxiddal stb.), a megfigyelések leírásának gyakorlása 

 Érdekes, akár bonyolultabb kémiai kísérletek megfigyelése videofilmeken, a kémiai 

változás értelmezése 
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 A katalizátor hatásának bemutatása érdekes kísérleteken, pl. a hidrogén-peroxid bontása 

barnakőporral (vagy apróra vágott májdarabkákkal), a fejlődő oxigén kimutatása parázsló 

gyújtópálcával, kockacukor meggyújtása fahamu vagy teafű jelenlétében, 

keményítőemésztés hasnyálkivonat segítségével 

 A melegítőpárna működésének bemutatása 

 Az égés tanulmányozása, a gyors (gyufa égése, földgáz égése, borszesz égése, csillagszóró 

égése, magnézium égése) és lassú égés (rozsdásodás, korhadás) tanulmányozása egyszerű 

kísérletekkel 

 Néhány egyszerűbb égési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

 Az égés feltételeinek vizsgálata, az éghetetlen zsebkendő kísérlet elvégzése 

 Információk gyűjtése a tűzesetekkel és a tűzoltással kapcsolatban 

 Kiselőadás a lakástüzek, erdőtüzek megelőzésével és a tűzoltással kapcsolatban 

 Videofilm megtekintése a hivatásos tűzoltók munkájával kapcsolatosan 

 Kiselőadás vagy poszter készítése „A korrózióvédelem” címmel 

 Endoterm reakciók keresése és gyűjtése az internet segítségével 

 Közismert savak (háztartási sósav, ecetsav, citromsav) tulajdonságainak vizsgálata 

egyszerű tanulókísérlettel 

 A háztartásban megtalálható semleges, savas és lúgos oldatok kémhatásának vizsgálata 

egyszerű tanulókísérlettel 

 Laboratóriumi és növényi indikátorok színváltozásának vizsgálata (lakmusz, fenolftalein, 

pH-papír, antociánok) 

 A laboratóriumi indikátorok színváltozását bemutató poszterek készítése 

 Antociánok kivonása vöröskáposztából otthoni körülmények között, saját indikátorpapír 

készítése, a kivonás fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Háztartási tisztítószerek, oldatok, élelmiszerek kémhatásának vizsgálata saját 

indikátorpapírral, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Egyéb, akár otthoni körülmények között is elkészíthető növényi indikátorok színváltozását 

bemutató poszterek készítése 

 A közömbösítés vizsgálata egyszerű laboratóriumi kísérletekkel, pl. az ecetsav reakciója 

szódával vagy szódabikarbónával, a háztartási sósav reakciója nátrium-hidroxid-oldattal 

 Néhány egyszerűbb közömbösítési folyamat szóegyenlettel történő felírása 

 A szúnyogcsípés fájdalmas érzésének csökkentése szódabikarbónás bedörzsöléssel – 

beszélgetés, vita, eszmecsere a módszer kémiai-biológiai hátteréről és hatékonyságáról 

 „A fény és a fotoszintézis folyamata” – biológiai fizikai kémiai témájú egyesített projekt, 

információgyűjtés szakkönyvekből, illetve az internetről, a téma bemutatása IKT-

eszközökkel, kiselőadás vagy poszter formájában 

 Egyszerű fényképgaléria, kollázs vagy narrált kisvideó készítése az elvégzett kísérletekről, 

szövegaláírás a képekhez, az elkészült digitális alkotás megosztása egymás között 

TÉMAKÖR: Kémia a természetben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges; 

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megérti és példákkal szemlélteti az emberi tevékenység és a természeti környezet kölcsönös 

kapcsolatát kémiai szempontok alapján; 

 ismeri természeti környezetének, azon belül a légkörnek, a kőzetburoknak, a természetes 

vizeknek és az élővilágnak a legalapvetőbb anyagait; 

 érti a globális klímaváltozás, a savas esők, az ózonréteg károsodásának, valamint a 

szmogoknak a kialakulását és emberiségre gyakorolt hatását; 

 kiselőadás keretében beszámol egy, a saját települését érintő környezetvédelmi kérdés 

kémiai vonatkozásairól; 

 azonosítja és példát hoz fel a környezetében előforduló leggyakoribb, levegőt, vizet és talajt 

szennyező forrásokra; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében ismerteti a háztartási hulladék összetételét, 

felhasználásának és csökkentésének lehetőségeit, különös figyelemmel a veszélyes 

hulladékokra; 

 konkrét lépéseket tesz annak érdekében, hogy mérsékelje a környezetszennyezést (pl. 

energiatakarékosság, szelektív hulladékgyűjtés, tudatos vásárlás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az értékelési és érvelési készség fejlesztése 

 A prezentációs készség fejlesztése 

 Különböző, egyszerű médiatartalmak létrehozása 

 A véleményformálás támogatása 

 A levegő, a víz, a kőzetburok és az élővilág anyagai 

 A levegő szennyező forrásai és következményei 

 A természetes vizek összetétele, szennyezői, víztisztítás, ivóvízgyártás 

 A hulladékok, a hulladékkezelés, az újrahasznosítás 

 A fosszilis energiahordozók 

FOGALMAK 

üvegházhatás, globális klímaváltozás, ózonpajzs, ózonlyuk, savas eső, szmog, édes víz, sós víz, 

ásványvíz, ásvány, trágya, hulladék, veszélyes hulladék, újrahasznosítás, szelektív 

hulladékgyűjtés, szerves vegyület, fosszilis tüzelőanyag, természetes szenek, megújuló 

energiaforrások 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyszerű tanulókísérletek a levegő összetételének vizsgálatára, pl. az oxigén 

mennyiségének meghatározása a levegőben 
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 Információgyűjtés és bemutató készítése „A légkör összetételének változása” címmel 

 Cikkek keresése a digitális és nyomtatott sajtóban a klímaváltozással kapcsolatban, 

tendenciák megfigyelése 

 Információgyűjtés és prezentáció vagy poszter készítése a levegőszennyezés 

következményeiről (a globális klímaváltozásról, a savas esőkről, az ózonpajzs sérüléséről, 

a szmogról) 

 Az esővíz kémhatásának vizsgálata 

 A savas esők hatásának modellezése egy levélen, a változások mikroszkópos megfigyelése 

 A savas esők épületekre, illetve műemlékekre gyakorolt hatásának modellezése egy 

mészkő- vagy márványdarabon 

 A fólia alatti növénytermesztés kérdésének érvekkel alátámasztott megvitatása 

 Eszmecsere az erős UV-sugárzás hatásairól 

 A napvédő krémek összetétele, a faktorszám függése az összetételtől 

 Porszennyezés egyszerű kísérleti vizsgálata a lakóhelyünkön, jegyzőkönyv-dokumentáció 

készítése, összehasonlítás az interneten talált adatokkal 

 Természetes vizek mintáinak vizsgálata bepárlással 

 Vízminták vizsgálata laboratóriumi vízvizsgáló készletek segítségével 

 A természetes vizek, folyók, tavak, tengerek szennyezéséről szóló filmek megtekintése, 

eszmecsere 

 Figyelemfelkeltő plakátok készítése a környezetvédelem fontosságával kapcsolatban, pl. a 

víztakarékosság, az energiafelhasználás csökkentése, a tudatos vásárlás, a műanyag 

hulladékok mennyiségének csökkentése, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága, a 

vegyszertakarékos életmód kialakítása 

 Komposztáló készítése az iskolaudvaron 

 Ásvány- és kőzetgyűjtemény készítése, bemutatása 

 Látogatás egy, a lakóhelyhez közeli ásványtárban, ásvány- vagy kőzetlelőhelyen, 

múzeumban 

 Üzemlátogatás a helyi vagy egy regionális szennyvíztisztítóban, egy hulladéklerakóban 

vagy egy hulladékégetőben 

 Aktív tréning a szelektív hulladéktárolók szakszerű használatához („Mit hova dobjunk?”) 

 Iskolai papírgyűjtés szervezése 

 A fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos kisfilm megtekintése, eszmecsere a 

felhasználás mértékének csökkentéséről 

 Információgyűjtés a megújuló energiaforrások kémiai hátteréről, poszter vagy digitális 

bemutató készítése 

 Bemutató vagy 3-4 oldalas „mini” tanulmány készítése a lakóhely, település 

környezetvédelmi kérdéseiről – akár általánosan, akár egy konkrét téma kiemelésével 

 Komplex környezetvédelmi projekt: információgyűjtés a nyomtatott és digitális sajtóból, 

filmelemzések, üzemlátogatás, majd bemutató készítés, vagy akadályverseny szervezése a 

témában 

TÉMAKÖR: Kémia a mindennapokban 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tudja és érti, hogy a közkeletű hiedelmeket nem szabad tényeknek tekinteni; 

 tudja és érti, hogy a hétköznapi módon, a mindennapi tapasztalatokon alapuló gondolkodás 

nem elégséges a tudományos problémák megoldásához; 

 tudja és érti, hogy attól még, hogy egy elem vagy vegyület mesterségesen került előállításra 

vagy természetes úton került kinyerésre, még ugyanolyan tulajdonságai vannak, 

ugyanannyira lehet veszélyes vagy veszélytelen, mérgező vagy egészséges. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tisztában van azzal, hogy a bennünket körülvevő anyagokat a természetben található 

anyagokból állítjuk elő; 

 tisztában van vele, hogy az életfolyamatainkhoz szükséges anyagokat a táplálékunkból 

vesszük fel zsírok, fehérjék, szénhidrátok, ásványi sók és vitaminok formájában; 

 tud érvelni a változatos táplálkozás és az egészséges életmód mellett; 

 képes a forgalomban lévő kemikáliák (növényvédő szerek, háztartási mosó- és 

tisztítószerek) címkéjén feltüntetett használati útmutató értelmezésére, azok felelősségteljes 

használatára; 

 tudja, hogy a különféle ásványokból, kőzetekből építőanyagokat (pl. meszet, betont, üveget) 

és fémeket (pl. vasat és alumíniumot) gyártanak; 

 ismeri a kőolaj feldolgozásának módját, fő alkotóit, a szénhidrogéneket, tudja, hogy ezekből 

számos termék (motorhajtóanyag, kenőanyag, műanyag, textília, mosószer) készül. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A logikus gondolkodás készségének fejlesztése 

 A megbízható internetes információk keresésének és megosztásának támogatása 

 Az áltudományos információk felismerésének támogatása 

 Élelmiszerek összetevői 

 Káros szenvedélyek 

 A vízkeménység 

 Mosószerek, tisztítószerek 

 Fertőtlenítőszerek 

 Építőanyagok 

 A kőolaj 

 A legismertebb fémek 

FOGALMAK 

gyógyszer, dohánytermék, drog, alkohol, tápanyag, élelmiszer-adalék, táplálékkiegészítő, 

mesterséges édesítőszerek, tartósítószerek, E-számok, kemény víz, vízlágyítás, vízkőoldás, 

mosószer, szappan, fertőtlenítőszer, érc, műanyag, festékanyagok, növényvédő szerek, 

műtrágya, mikro- és makrotápanyagok, mesterséges szenek 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tudományos és áltudományos cikkek keresése a médiában, a szövegek elemzése, az 

áltudományosságra, megtévesztésre utaló jelek megfigyelése 
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 A tudomany.hu honlap felkeresése, egy kémiai tárgyú cikk elemzése 

 Előadás felvételének megtekintése, eszmecsere 

 Egyszerű laboratóriumi vizsgálatok élelmiszerekkel, pl. keményítő kimutatása jóddal, 

zsírtartalom kioldása benzinnel, fehérje kimutatása xantoprotein-próbával 

 Gyakran fogyasztott élelmiszereink címkéinek elemzése: összetétel, élelmiszer-adalékok 

 Játék: „Hány E-számot ismersz?” – ismert anyagok (nitrogén, aszkorbinsav, citromsav stb.) 

E-számainak kikeresése, összepárosítása 

 Természetes színezékek az élelmiszerekben: cékla, csalán, bodza, hagymahéj, indigó stb. 

alkalmazása, a színanyagok kivonása növényekből, színük kémhatástól függő változásának 

vizsgálata  

 Az élelmiszerek tápanyag-összetételével és energiatartalmával kapcsolatos egyszerű 

számítások leírás alapján 

 Kémia biológia testnevelés közös projekt: „Az egészséges táplálkozás és életmód” 

 Cigarettadohány száraz lepárlása egyszerű kísérlettel, a lepárlás termékeinek (mérgező 

gázok, kátrány) megfigyelése 

 Információgyűjtés az elektromos cigarettáról, a füstben található anyagokról 

 Az alkoholizmussal és a metanol-mérgezéssel kapcsolatos cikkek keresése az elektronikus 

médiában, az etil-alkohol és a metil-alkohol tulajdonságainak és egészségkárosító 

hatásainak táblázatos összehasonlítása 

 Drogprevenciós előadás meghívott előadóval vagy kiselőadások a drogokról és azok 

hatásairól 

 Érvelő vita a legális és illegális drogok használatáról 

 Gyógyszercímke elemzése a tanórán, az információk értelmezése, a hatóanyag és a 

kísérőanyagok azonosítása, a gyógyszer hatásai, mellékhatásai, a gyógyszer szedésével 

kapcsolatos javaslatok értelmezése 

 A kemény és lágy víz összehasonlítása egyszerű tanulókísérlettel (pl. szappan habzása 

különböző keménységű vizekben, vízlágyítás csapadékos vízlágyítással) 

 Szappanok, mosószerek, samponok, fogkrémek vizsgálata egyszerű kísérletekkel 

 A hypo vizsgálata, színtelenítő hatásának megfigyelése egyszerű kémcsőkísérletekkel, a 

hypo és a háztartási sósav egymásra hatásának veszélyei 

 Fertőtlenítőszerek a háztartásban (pl. alkohol, jód, ezüst, hidrogén-peroxid) – biztonságos 

felhasználásuk átbeszélése 

 Mosószer, szappan, hajsampon, tusfürdő, fogkrém, háztartási vízkőoldó, fertőtlenítő 

címkéjének elemzése, különös tekintettel az összetételükre és a használatukkal kapcsolatos 

óvintézkedésekre 

 Növényvédő szerek és festékek címkéjének elemzése, a használatukkal kapcsolatos 

óvintézkedések áttekintése 

 „Mennyire lehet »bio« az ilyen címkével ellátott termék?” címmel érvelő vita 

kezdeményezése 

 Látogatás egy biogazdaságban vagy kisfilm megtekintése egy ilyen termelési helyről 

 Építőanyagok (mészkő, égetett mész, oltott mész, cement, beton, üveg, polisztirolhab, 

poliuretánhab, kőzetgyapot) tanulmányozása egyszerű megfigyeléssel és kísérletekkel 
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 Prezentáció készítése „Építőanyagok a múltban és napjainkban” címmel 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos videofilm megtekintése és elemzése 

 A kőolaj feldolgozásával kapcsolatos idegen nyelvű animáció szöveges narrációja 

 Kőolajpárlatok (pl. benzin, petróleum, szilárd paraffin) egyszerű laboratóriumi vizsgálata 

(oldási és oldódási kísérletek, sűrűség megfigyelése) 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „A gépjárművek motorhajtó anyagai” címmel 

 Videofilm megtekintése és megbeszélése a műanyagokkal, a műanyag hulladékokkal 

kapcsolatban 

 Ismertebb műanyagok égéstermékeinek vizsgálata 

 „Áldás vagy átok a műanyag?” – érvelő vita a műanyagok használata mellett és ellen 

 Textilminták összehasonlítása: gyapjú, pamut, selyem, műszál vizsgálata, ruhacímke 

elemzése, a mosási és tisztítási javaslatok elemzése 

 A koksz, faszén, aktív szén otthoni felhasználási lehetőségeinek feltérképezése 

 Az aktív szén adszorpciós képességének vizsgálata 

 Gyakran használt fémek tulajdonságainak vizsgálata laboratóriumban, kapcsolat keresése a 

fém felhasználása és a tulajdonságai között 
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1.1.2 9-10. évfolyam 

 
Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány – a 

lehetőségeknek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé 

haladva, de a társtudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva építik és 

fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek 

tanításának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a 

különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé történő 

integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát 

továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek megalapozása. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet 

elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek 

bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő 

szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; 

gyógyszerek és „csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás hozzájárul ahhoz, hogy a fizika, kémia, biológia és földrajz 

tantárgyak által közvetített tartalmak egységes természettudományos műveltséggé 

rendeződjenek. 14–16 éves korban a tanuló szellemileg és érzelmileg is nagyon fogékony a 

környezeti kérdésekre. Már kezdi átlátni a világot, érzékeli és érti az ellentmondásos 

helyzeteket, erős a kritikai érzéke, és érzelmileg, értelmileg is nagyon nyitott.  

Ebben a korban a tanulók többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a 

logikus gondolkodást, a jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező 

magyarázatokat. A tananyag felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának 

logikájához.  

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 
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kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján 

egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 

során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

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

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 
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9–10. évfolyam 

A 9–10. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók többsége számára releváns, 

a mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai 

ismereteit, gondolkodási képességeit, valamint pozitív attitűdöt alakítson ki a tanulókban a 

kémiához való viszonyukban és a kémia életünkben betöltött szerepének megítélésében. 

Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az 

alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után – 

sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt 

konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan 

szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt 

segítséget. 

A tananyag felépítése, elrendezése közelít a tudomány logikájához, de annak mentén még a 

kontextus- vagy problémaközpontú feldolgozás a jellemző. Ez egyrészt megkönnyíti a 

jelenségek értelmezéséhez szükséges ismeretek és képességek kapcsolati rendszerének 

kialakulását, másrészt kellő alapot biztosít azoknak a tanulóknak, akik 11–12. évfolyamon is 

tanulni szeretnék a kémiát.  

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, 

objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, 

következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a 

természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A 

humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha 

folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó 

kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 

 

A 9–10. évfolyamon a kémia tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

9. osztály heti 1 óra 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 14 

Kémiai átalakulások 22 

összesen: 36 

10. osztály heti 2 óra 

A szén egyszerű szerves vegyületei 29 

Az életműködések kémiai alapjai 9 

Elemek és szervetlen vegyületeik 17 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 12 

Környezeti kémia és környezetvédelem 5 

összesen: 72 

Összes óraszám: 108 
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9. OSZTÁLY 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és 

használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az 

izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a 

radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 

számításokat végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában 

van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 

alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok 

szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat 

alkotó elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 

kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja 

egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, 

síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák 

polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük 

kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a 

moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan 

befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 

összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 

szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, 

tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az 

azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének 

jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a 

fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 

fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes 

tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 
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 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek 

az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport 

képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 

oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old 

meg az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, 

tömegkoncentráció); 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) 

tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű 

számításokat végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-

változások lényegét és energiaváltozását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással 

kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alapvető matematikai készségek fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az atomok és a periódusos rendszer 

 A kovalens kötés és a molekulák 

 Az atomrácsos kristályok 

 Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

 A fémes kötés és a fémek 

 Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

 Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

FOGALMAK 

izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris 

tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, 

másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, 

moláris térfogat, amorf állapot 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Logikai térkép készítése az atomot felépítő atommagról és elektronburokról, az elemi 

részecskékről, valamint azok legfontosabb szerepéről, tulajdonságairól 

 Magyar és/vagy idegen nyelvű mobilalkalmazások keresése és használata az atomok 

elektronszerkezetével és a periódusos rendszerrel kapcsolatban 

 Bemutató készítése „Mengyelejev és a periódusos rendszer” címmel 

 Cikkek, illetve hírek keresése a médiában a radioaktív izotópok veszélyeiről, illetve 

felhasználási lehetőségeiről 
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 Hevesy György munkásságának bemutatása kiselőadásban 

 Marie Curie munkásságának bemutatása poszteren vagy prezentáció formájában 

 Bemutató készítése a radiokarbon kormeghatározásról 

 Egyszerű számítások elvégzése az anyagmennyiséggel kapcsolatban, pl. egy korty vagy egy 

csepp vízben lévő vízmolekulák hozzávetőleges számának kiszámítása, egy vascsipeszben 

lévő vasatomok számának kiszámítása, egy kockacukorban lévő répacukormolekulák 

számának kiszámítása, vagy egy adott tömegű kénkristályban található kénmolekulák 

számának kiszámítása 

 Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón az egy csoportban lévő 

elemek hasonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére (pl. a kálium és a nátrium, a 

magnézium és a kalcium, a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítása), a kísérletek 

tapasztalatainak szemléltetése 

 Logikai térkép készítése a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről, példákkal 

 Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és polaritásának 

meghatározása 

 Memóriakártyák készítése a legfontosabb molekulákról (a kártya egyik oldalán a molekula 

összegképlete és szerkezeti képlete, a másik oldalán az atomok száma, kötései, nemkötő 

elektronpárjai, alakja, polaritása) 

 Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb 

másodrendű kölcsönhatás alapján 

 Egyszerű molekulamodellek készítése a molekulák alakjának megértéséhez, a modellek 

bemutatása saját készítésű videofelvétel segítségével 

 Molekulamodellező alkalmazások keresése és használata 

 Az olvadáspont, a forráspont, valamint oldhatósági adatok elemzése, kapcsolat keresése az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között 

 Egyszerű kísérletek molekula-, atom-, fém- és ionrácsos anyagok tulajdonságainak 

összehasonlítására (pl. a kén, a kvarc, a vas, illetve a nátrium-klorid összehasonlítása), a 

várható tapasztalatok megjóslása, majd összevetése a tényleges tapasztalatokkal, a 

tapasztalatok táblázatos összefoglalása 

 Különféle rácstípusú elemek és vegyületek olvadás- és forráspont adatainak digitális 

ábrázolása többféle módokon, következtetések levonása, ábraelemzés 

 Szilárd kősó és a sóoldat vezetőképességének vizsgálata, előzetes becslés a bekövetkező 

tapasztalatokkal kapcsolatban, a tapasztalatok alapján következtetések levonása 

 Tanulókísérlet elvégzése a rézgálic kristályvíztartalma eltávolításának bemutatására 

 Kísérlettervezés 3-4 fős csoportban egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a 

tulajdonságok alapján a rácstípus megállapítására 

 A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése a kén olvasztásos kísérlete segítségével 

 Kb. azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal fizikai tulajdonságainak vizsgálata, 

összehasonlító táblázat készítése 

 Kb. 24,5 dm3 térfogatú „Avogadro-kocka” készítése kartonból 1 mól gáz térfogatának 

szemléltetésére 

 Egyszerű számítások elvégzése a gázok moláris térfogatával kapcsolatban 
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 Információkeresés a gázok moláris térfogatának hőmérsékletfüggésével kapcsolatban, az 

adatok grafikus ábrázolása 

 Animáció készítése a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és 

mozgásformáinak szemléltetésére 

 Oldódással, illetve halmazállapot-változással járó reakciók elvégzése részletes leírás 

alapján, a tapasztalatok rögzítése, a következtetések levonása 

 Kísérlettervezés a „hasonló a hasonlót old” elv szemléltetésére, a vizsgálat mozgóképes 

dokumentálása 

 Kiselőadás a víz fagyása során bekövetkező térfogatnövekedésről 

 Információkeresés a hidrátburoknak az élő szervezetben betöltött szerepével kapcsolatban 

 Animáció keresése vagy készítése a hidrátburok kialakulásának bemutatására 

 Az ásványvizes palackok címkéjén található koncentrációértékek értelmezése 

 Szövegaláírással ellátott fényképgaléria összeállítása az elvégzett kísérletekkel 

kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Kémiai átalakulások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- 

és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt 

vevő anyagok halmazállapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, 

ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 

energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és 

jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly 

fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve 

alapján; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete 

alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 

értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis 

tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  
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 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás 

alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét 

példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete 

ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert 

és a redukálószert; 

 érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 

áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

 tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-

elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

 ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 

végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 

galvanizálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A problémamegoldó képesség fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

 A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 

 A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

 Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

 A kémhatás és a pH 

 A redoxireakciók 

 Elektrokémiai alapismeretek 

FOGALMAK 

reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis 

elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, 

akkumulátor, elektrolízis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kémiai dominó készítése és használata a reakciók típusaival és a reakcióegyenletekkel 

kapcsolatban 

 Internetes oldalak keresése és használata a tömegmegmaradás törvényének szemléltetésére 

 Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra: exoterm – endoterm, 

sav-bázis – redoxi, gázfejlődés – csapadékképződés, pillanatreakció – időreakció 

 Az elvégzett kísérletekről jegyzőkönyv vagy narrált videofelvétel készítése 

 Egyszerű, életszerű, a gyakorlati szempontból is releváns sztöchiometriai feladatok 

megoldása a reakcióegyenlet alapján 

 Adatok, grafikonok, leírt jelenségek tapasztalatainak értelmezése a termokémia 

tárgyköréből 



25 
 

 A katalizátorok működésének vizsgálata, a kísérletek elvégzése leírás alapján, a 

tapasztalatok rögzítése, magyarázata 

 A katalizátorok mindennapi életben betöltött szerepének felismerése és alátámasztása 

példákkal, az enzimreakciók áttekintése 

 A reakciósebesség vizsgálata, adott reakció sebességének különböző módszerekkel való 

növelése, az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv alkalmazásával, jegyzőkönyv 

készítése, számadatokkal, következtetések levonásával 

 Animációk és szimulációk keresése az interneten a kémiai egyensúlyok és a Le Châtelier-

féle legkisebb kényszer elvének demonstrálására 

 A kémiai egyensúly szemléltetése szénsavas üdítőital segítségével 

 A leggyakoribb, legismertebb savak tulajdonságainak vizsgálata egyszerű 

kémcsőkísérletekkel (reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok megfigyelése, 

rögzítése, magyarázata 

 Bemutató készítése a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről, 

molekuláik szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

 Bemutató készítése a háztartásban előforduló lúgos kémhatású anyagokról/oldatokról, azok 

kémiai összetételéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

 Hígítási sor készítése erős savból és bázisból, a pH megállapítása indikátorpapírral, a pH és 

az oldat oxóniumion-koncentrációja közötti kapcsolat áttekintése 

 Animáció keresése az egy-, illetve többértékű savak esetében a közömbösítésük során 

bekövetkező pH-változás szemléltetésére 

 Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a 

bennük végbemenő redoxireakciók értelmezése 

 Házi dolgozat vagy bemutató készítése „A gyakorlatban használt elektrokémiai 

áramforrások” címmel – összetétel, felépítés, működés, felhasználási területek, 

környezetvédelmi vonatkozások 

 „Tényleg 0% emisszió jellemzi az elektromos autókat?” – érvelő vita lefolytatása 

 Hidrogén-klorid-oldat elektrolizálására alkalmas cella összeállítása és működtetése 

 Elektrolizáló cella összeállítása és működtetése – hypo előállítása laboratóriumban nátrium-

klorid-oldat grafitelektródos elektrolízisével, a hypo tulajdonságainak (kémhatás, oxidáló 

hatás) vizsgálata 

 A vízbontás és a cink-jodid-oldat elektrolízisének kivitelezése vagy videofelvételen való 

megtekintése, a tapasztalatok értelmezése 

 Animáció keresése az ionvándorlás szemléltetésére 

 Projektmunka: „Oláh György és a direkt metanolos tüzelőanyagcella” – a működés 

bemutatása, előnyeinek kiemelése a környezet- és energiatermelés, valamint a 

fenntarthatóság szempontjából 

 Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Működhet-e vízzel egy autó?” címmel 

 Interaktív feladatok készítése az interneten található feladatkészítő alkalmazások 

segítségével 

10. OSZTÁLY 
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TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 29 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós 

csoportja ismeretében; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 

vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb 

képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok 

szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az okát, 

valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, 

a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 

reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás 

szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 

freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós 

csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek 

kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, 

felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri 

az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és 

lényeges tulajdonságait; 
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 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, 

tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába 

tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 

aminocsoportot és az amidcsoportot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 

 A telített szénhidrogének 

 A telítetlen szénhidrogének 

 A halogéntartalmú szerves vegyületek 

 Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

FOGALMAK 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, 

izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek 

molekulaszerkezetének a modellezésére, az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása 

 Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 

 Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, a 

metán példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az összefüggések 

keresése 

 Anyagismereti kártyák készítése az egyes vegyületcsoportok gyakorlati szempontból 

legfontosabb képviselőiről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

 Táblázatos adatok értelmezése, elemzése, összefüggések keresése az alkánok homológ sora, 

tagjainak moláris tömege, molekulapolaritása, halmazállapota (olvadás- és forráspontja), 

sűrűsége és oldhatósága kapcsán, grafikonok, diagramok készítése a táblázat adatainak 

felhasználásával 

 Kiselőadás a metán és a sújtólégrobbanások témaköréből 

 A CO-hegesztéssel kapcsolatos prezentáció készítése 

 Kiselőadás a Davy-lámpa történetéről és működéséről 

 Logikai térkép készítése a szénhidrogének áttekintésére, amely tartalmazza a tanult 

szénhidrogén-csoportokat, azok legfontosabb tulajdonságait, és példák megnevezése a 

gyakorlati szempontból fontos képviselőikre 

 Internetes információgyűjtés és bemutató készítése a halogénezett szénvegyületek 

gyakorlati jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és környezetvédelmi vonatkozásairól 

 A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter, 

aceton, ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak 
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megfigyelése, kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása 

között 

 Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal, 

ecetsavval, valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel, a kísérletek fényképes 

és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Médiatartalmak keresése a metanol-mérgezések kapcsán, híradások, videofelvételek 

keresése alkoholok (metanol, etanol, glikol) okozta mérgezésekkel kapcsolatban 

 Érvelő vita a házi pálinkafőzés mellett és ellen 

 Görgey Artúr vegyészeti munkásságát bemutató poszter vagy prezentáció készítése 

 A palmitinsav, sztearinsav és olajsav molekuláinak modellezése 

 Információgyűjtés a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves savakról, 

azok jelentőségéről 

 Információgyűjtés az interneten „Nagyhatású aminok az élő szervezetekben” címmel, 

kapcsolat keresése a biológiával, az életfolyamatokkal 

 Kabay János tevékenységét bemutató poszter vagy bemutató készítése 

 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laboratóriumban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének 

hangsúlyozása 

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, 

a nagyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb 

képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó 

vegyületek egy-egy fontos szerepét az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két 

képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és 

tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő 

csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, 

összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint 

szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános 

szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének 
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kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, 

ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Keresés digitális eszközzel 

 A lipidek 

 A szénhidrátok 

 A fehérjék 

FOGALMAK 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék 

szerkezete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Halmazábra, logikai térkép készítése a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

áttekintésére 

 Biológiai szempontból fontos vegyületek kivonása növényi és állati eredetű anyagokból (pl. 

színanyagok pirospaprikából vagy hagymahéjból, cukrok gyümölcsökből, olajok 

magvakból) 

 Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok 

kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő 

kimutatása Lugol-oldattal) 

 Egyszerű tanulókísérletek a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsírok 

tulajdonságainak megfigyelésére 

 A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése pálcikamodell és webes 

molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével, a molekula stabilitásáért 

felelős tényezők megállapítása 

 Videofilm készítése „Szénhidrátok a háztartásban” címmel, bemutatva az otthonunkban 

fellelhető szénhidrátok csoportosítását, eredetét, tulajdonságaikat és felhasználásukat 

 Kiselőadás az esszenciális aminosavak jelentőségéről 

 Fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat reakciója erős savval, lúggal, könnyű- és 

nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal, hővel, illetve mechanikai úton 

 3D-s fehérjeszerkezeti modellek keresése az interneten az elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezet megfigyelésére 

 Információkeresés az enzimek szerepéről és csoportosításáról 

 Az enzimek működésének szemléltetése egyszerű tanulókísérlettel (pl. a hidrogén-peroxid 

bontása burgonyával) 

 A konstitúciós képlettől a vonalábráig – a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

ábrázolásának gyakorlása különböző képletekkel, a szerkezet ábrázolásának 

egyszerűsítései, a kémia- és biológiaórán használt képletek közötti különbségek kiemelése 

 Érvelő vita az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, valamint 

papírból és fából készült társaik mellett és ellen: „Miért váltja/válthatja fel sok helyen a 

cellulóz a műanyagból készült party kellékeket?” 
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TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel 

és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik 

fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, 

ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, 

ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), 

ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat 

és sóit, a karbonátokat; 

 ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 

tulajdonságait; 

 kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 

reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek 

redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt 

helyük alapján; 

 használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 

alátámasztására; 

 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai 

tulajdonságait; 

 ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait 

(NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

 ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kísérletek értelmezése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 
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 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 A hidrogén 

 A halogének 

 A kalkogének 

 A nitrogéncsoport elemei 

 A szén és szervetlen vegyületei 

 A fémek általános jellemzése 

 A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 

 A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai 

FOGALMAK 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és 

mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anyagismereti kártyák készítése a legfontosabb elemekről és szervetlen vegyületekről az 

anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

 Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba 

hozása a tulajdonságokkal 

 Magyar és idegen nyelvű applikációk keresése és használata az anyagok tulajdonságainak 

megismeréséhez, a megszerzett információk kritikus kezelése, pontosítások elvégzése 

szakkönyvek, tankönyvek segítségével 

 Egyszerű, lehetőleg tanulókísérletek elvégzése a tananyagban előkerülő nemfémes elemek 

és vegyületeik előállítására, tulajdonságaik bemutatására 

 Egyszerű tanulókísérlet a durranógáz összetételének igazolására, a kísérlet mozgóképes 

dokumentálása 

 Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott vegyületeikről, 

oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról 

 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laborban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének 

hangsúlyozása 

 Kiselőadások egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben betöltött szerepéről 

(pl. „A klór és a víztisztítás”, „A kén használata a borászatban”, „Az aktív szén és az 

adszorpció”, „A néma gyilkos – a szén-monoxid”, „Miért nevezik a szén-dioxidot 

mustgáznak?” címekkel) 

 Bemutatók készítése tudománytörténeti témákban (pl. „Irinyi János és a gyufa”, „Haber és 

Bosch ammóniaszintézise”, „Semmelweis Ignác és a klórmeszes fertőtlenítés”) 

 Színes molekulamodellek készítése polisztirolgolyókból a molekulaszerkezeti ismeretek 

elmélyítése céljából 

 Folyamatábrák készítése a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav, valamint a fémes elem 

– fém-oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra 

 A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl. 

helyük a periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük 

alapján) 
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 A köznapi élet szempontjából legfontosabb fémek (vas, réz, alumínium, esetleg ezüst, 

arany) tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, a vizsgálatok 

jegyzőkönyves dokumentálása 

 A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül – fémek 

reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával 

 Az alumínium, az alumínium-oxid, illetve az alumínium-hidroxid reakciójának vizsgálata 

savakkal és lúgokkal 

 A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl. vashuzal nedves levegőn, 

alufólia higany(II)-klorid-oldatos kezelés után), információgyűjtés a korrózió elleni 

védekezés lehetőségeiről 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a tanult fémvegyületekkel, majd „ismeretlen fehér por” 

meghatározása a tanult információk és a kísérleti tapasztalatok alapján 

 Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok 

tulajdonságairól 

TÉMAKÖR: Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 

 érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari termékek 

előállítására; 

 ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 

 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre 

káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének 

megóvására; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, 

oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának 

lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a 

legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb 

ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető 

szabályait, értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond 

a növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri ezek 

hatásának elvi alapjait; 
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 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj 

ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási 

lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható 

üzemanyagok típusait és azok felhasználását; 

 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

 ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve 

hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a 

környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát, példát 

ad monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és 

hátrányait, környezetre gyakorolt hatásukat; 

 ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, 

valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a 

háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos 

összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb 

élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató 

címkéjét; 

 ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 

energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális 

drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, 

ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos 

információkat; 

 ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, 

alapvető szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

 ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a 

mérgező hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri 

a mérgek szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a 

különböző anyagok csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az 

anyagoknak a felelősségteljes használatára, ismeri a köznapi életben előforduló 

leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek), 

tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 

 ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, 

példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, 

ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo kémiai összetételét 

és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív 

részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes 

mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát 

mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 
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 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természettudományos problémamegoldó képesség fejlesztése 

 Kommunikációs készségek fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

 Az egészséges életmódra nevelés 

 Az építőanyagok kémiája 

 A fémek előállításának módszerei 

 Növényvédő szerek és műtrágyák 

 A kőolaj feldolgozása 

 Műanyagok 

 Élelmiszereink és összetevőik 

 Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 

 Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 

 Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 

 Tudomány és áltudomány 

FOGALMAK 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, 

vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összehasonlító táblázat készítése a cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél legfontosabb 

tulajdonságainak bemutatására 

 Prezentáció készítése a hazai ipar által felhasznált legfontosabb ércek bemutatására 

 A cseppkőképződés kísérleti modellezése, a cseppkő kísérleti úton történő vizsgálata 

 Prezentáció készítése a kedvenc ásványokról, illetve kőzetekről 

 Videofilm megtekintése a vasgyártásról 

 Az alumíniumgyártást bemutató animáció keresése az interneten 

 Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat 

fontosságának hangsúlyozása 

 Érvelő vita a műtrágyázás szükségességének kérdéséről 

 Kiselőadás a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről 

 Videofilm megtekintése a hazai kőolajfeldolgozásról 

 Információgyűjtés a motorbenzin összetételéről, az adalékanyagokról, az oktánszám 

növelésének lehetőségéről és korlátairól 

 Kiselőadás a vegyipari benzin további feldolgozásáról, a pirolízisről, a polietilén, 

polipropilén, polibutadién gyártásáról 

 Érvelő vita a műanyagok felhasználásának előnyeiről és hátrányairól 
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 Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag 

termékek mennyisége 

 Információgyűjtés a lebomló műanyagokkal kapcsolatban 

 Érvekkel alátámasztott kiselőadás vagy bemutató készítése „Ezért nem cserélhető le az 

összes műanyag lebomló műanyagra” címmel 

 Videofilm megtekintése a gumiabroncsok előállításáról, a hazai gumiipari vállalatokról 

 A vulkanizált gumi kéntartalmának kimutatása demonstrációs kísérlettel 

 Celofán, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC, PET, nylon vizsgálata (hő hatására 

mutatott változás, oldhatóság, sűrűség), a vizsgálatok mozgóképes dokumentálása, a 

tapasztalatok táblázatban történő összehasonlítása 

 Információgyűjtés és prezentációkészítés az E-számokkal kapcsolatban 

 Beszélgetés kezdeményezése a gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról, a 

lehetséges veszélyek áttekintése 

 Kiselőadás a gyógyszerkutatás és -fejlesztés folyamatáról, illetve Richter Gedeon 

munkásságáról 

 Érvelő vita a homeopátiás szerek alkalmazása mellett és ellen 

 Bemutató készítése a legismertebb kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról 

 Véleménycikk írása a doppingszerek rövid és hosszú távú hatásairól és mellékhatásairól 

 Mérgezések feltérképezése az irodalmi művekben (pl. Agatha Christie műveiben) 

 Kiselőadás „Mérgezések régen és ma” (pl. a tiszazugi mérgezés, polóniumos mérgezés) 

címmel 

 Információgyűjtés a világ különböző pontjain alkalmazott méregjelekről, kiemelve az 

egységes veszélyességi jelölések bevezetésének jelentőségét 

 Információgyűjtés a szintetikus mosószerek összetételéről, a kemény és lágy vízben való 

alkalmazhatóságukról, a vizes oldataik kémhatásáról, az intelligens molekulák működéséről 

 A vízlágyítás módszereinek áttekintése modellkísérletek alapján, Magyarország és Európa 

vízkeménységi térképének elemzése 

 A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése 

 Áltudományos cikk írása egy kitalált termékkel kapcsolatban 

 Áltudományos gondolatokat tartalmazó termékbemutató kisvideó készítése egy kitalált 

termékkel kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális 

éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok 

kémiai vonatkozásait; 
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 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai 

vonatkozásaira (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok 

előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású 

környezeti következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása 

szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat 

mond újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, 

lebomló műanyagok, intelligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 

élővilág kémiai összetételét; 

 ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, 

példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a 

legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk 

okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti 

problémák kémiai hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz 

körforgásának és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok 

forrására, a szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának 

alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető kőzetekre, 

ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok 

típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

 példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok 

felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Problémamegoldó készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 
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FOGALMAK 

zöld kémia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „Az emberiség legégetőbb globális problémái” címmel 

 A lakóhely környezetében működő környezettudatos cégek, vállalatok meglátogatása, a 

látottakról prezentáció készítése 

 A környezettudatosságot hangsúlyozó témanap vagy témahét szervezése 

 Projekt: „A XX. század nagy környezeti katasztrófái”, a projekt tartalmának bemutatása 

kiselőadás formájában 

 Információgyűjtés a zöld kémia elveivel kapcsolatban, a nehezebben teljesíthető célok előtt 

álló akadályok megismerése 

 Logikai térkép készítése a légkört felépítő összetevőkről és a leggyakoribb szennyezőkről 

 Javaslatok gyűjtése a légszennyezettség csökkentésével kapcsolatban 

 Poszter készítése a helyi vagy regionális vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve 

szennyvíztisztítási eljárásáról 

 Egy akváriumi szűrő működésének vizsgálata 

 A talajszennyezés egyszerű modellezése 

 Projekt vagy videofilm készítése „Hogyan érhető el a hulladékmentes élet?” címmel 

 Videofilm megtekintése a hulladékok újrahasznosításáról 
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Kémia 

Középiskolában az addig alapvetően egységes szemlélettel tanított természettudomány – a 

lehetőségeknek megfelelően – különválik tantárgyakra, amelyek azonban a tantárgyi logika felé 

haladva, de a társtudományok ismeretanyagát szorosan a tananyagba integrálva építik és 

fejlesztik a tanulók természettudományos gondolkodását. A középiskolai kémiai ismeretek 

tanításának célja tehát egyrészt a természettudományos szemléletmód továbbfejlesztése, a 

különböző tantárgyak keretében tanult ismeretek természettudományos műveltséggé történő 

integrálása, másrészt az elvontabb kémiai ismeretek, fogalmak feldolgozása, a kémiát 

továbbtanulásra választó tanulók ismereteinek fejlesztése. 

A természettudományos műveltség kialakítását olyan komplex problémák tárgyalásával lehet 

elősegíteni, melyek megoldása a kémiai, fizikai, biológiai és természetföldrajzi ismeretek 

bizonyos mértékű integrálását igényli. Ilyenek lehetnek például: a víz, a talaj és a levegő 

szennyezése, tisztítása; a hulladékkezelés és hulladékhasznosítás; ételeink és italaink; 

gyógyszerek és „csodaszerek”. 

A gimnáziumi kémiatanulás emelt szinten hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek 

összetett kémiai problémák elemzésére, feladatok megoldására. Ebben a korban a tanulók 

többsége már képes az elvont fogalmak befogadására, és igényli a logikus gondolkodást, a 

jelenségek, valamint az anyagok tulajdonságait értelmező magyarázatokat. A tananyag 

felépítése egyre jobban közelít a kémia tudományának logikájához.  

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. Felkészült legyen az érettségi 

követelmények teljesítésére. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

A digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során 

gyakorlatot szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre 

alapozott döntések meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist 

alkot, az elvégzendő kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A 

kritikai elemzések során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján 

egyszerűbb általánosításokat fogalmaz meg. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a 

csoportos tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka 
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során a tanuló felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez 

különböző tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint 

csoportvezetői szerepet vállal. 

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

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 
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1.1.13 11-12. évfolyam 
 

A 11-12. évfolyamos kémiaoktatás célja, hogy a gimnáziumi tanulók számára releváns, a 

mindennapi életben felmerülő problémák magyarázatán keresztül fejlessze a tanulók kémiai 

ismereteit, gondolkodási képességeit. Felkészítse az emelt szintű érettségi vizsgára, mind 

írésbeli, mind szóbeli megmérettetésre, illetve az egyetemi tanulmányok eredményes 

folytatását megalapozza. 

Ugyanakkor az alapvető kémiai ismeretek tárgyalása és gyakoroltatása révén megteremti az 

alapjait annak is, hogy az érdeklődő tanulók – kiegészítő (pl. fakultációs) tanulmányok után – 

sikeres érettségi vizsgát tegyenek kémiából. A gyakorlatban hasznosítható ismeretek egyrészt 

konkrét tárgyi ismereteket jelentenek, másrészt pedig az ismeretekből kialakuló olyan 

szemléletet adnak, amely a még nem ismert, új jelenségekben való eligazodásban nyújt 

segítséget. 

A logikai kapcsolatok feltárása lehetőséget ad az óravezetésben az aktív tanulási formák 

használatára is: a problémák tudatos azonosítására, információkeresésre, kísérletek tervezésére, 

objektív megfigyelésre, a grafikonok elemzésére, modellezésre, szimulációk használatára, 

következtetések levonására. A logikai kapcsolatok hangsúlyozása elsősorban a kémia és a 

természettudományok iránt fogékony tanulók érdeklődését tartják fenn, esetleg fokozzák is. A 

humán érdeklődésű tanulók kémia iránti érdeklődését pedig csak úgy lehet felkelteni, ha 

folyamatosan a mindennapi életből vett példákkal, a jelenüket és a jövőjüket meghatározó 

kérdésekkel és problémákkal szembesítjük őket. 

 

A témakörök áttekintő táblázatai: 

A 11. évfolyamon a kémia emelt tantárgy alapóraszáma: 108 óra. 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai: 

-Atomszerkezet, periódusos rendszer 

-Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

-Anyagi rendszerek 

 

22 

 

Kémiai reakciók és reakciótípusok 

Elektrokémia 

17 

Elemek és szervetlen vegyületeik: 

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik 

Az oxigéncsoport és vegyületeik 

A széncsoport és szervetlen vegyületeik 

A fémek és vegyületeik 
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Laboratóriumi gyakorlatok 16 

Összetett számítási feladatok 16 

Összes óraszám: 108 

 

A 12. évfolyamon a kémia emelt tantárgy alapóraszáma: 93 óra. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A szén szerves vegyületei 38 

Az életműködések kémiai alapjai 15 

Környezeti kémia 10 

Laboratóriumi gyakorlatok 15 

Összetett számítási feladatok 15 

Összes óraszám: 93 
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11. OSZTÁLY 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 kémiai vizsgálatainak tervezése során alkalmazza az analógiás gondolkodás alapjait és 

használja az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elvet. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az atom felépítését, az elemi részecskéket, valamint azok jellemzőit, ismeri az 

izotópok legfontosabb tulajdonságait, érti a radioaktivitás lényegét, és példát mond a 

radioaktív izotópok gyakorlati felhasználására; 

 ismeri az anyagmennyiség és a mól fogalmát, érti bevezetésük szükségességét, és egyszerű 

számításokat végez m, n és M segítségével; 

 ismeri az atom elektronszerkezetének kiépülését a Bohr-féle atommodell szintjén, tisztában 

van a vegyértékelektronok kémiai reakciókban betöltött szerepével; 

 értelmezi a periódusos rendszer fontosabb adatait (vegyjel, rendszám, relatív atomtömeg), 

alkalmazza a periódusszám és a (fő)csoportszám jelentését a héjak és a vegyértékelektronok 

szempontjából, ismeri a periódusos rendszer fontosabb csoportjainak a nevét és az azokat 

alkotó elemek vegyjelét; 

 ismeri a molekulaképződés szabályait, ismeri az elektronegativitás fogalmát, és érti a 

kötéspolaritás lényegét, a kovalens kötést jellemzi száma és polaritása szerint, megalkotja 

egyszerű molekulák szerkezeti képletét, ismeri a legalapvetőbb molekulaalakokat (lineáris, 

síkháromszög, tetraéder, piramis, V-alak), valamint ezek meghatározó szerepét a molekulák 

polaritása szempontjából; 

 meghatározza egyszerű molekulák polaritását, és ennek alapján következtet a közöttük 

kialakuló másodrendű kémiai kötésekre, valamint oldhatósági jellemzőikre, érti, hogy a 

moláris tömeg és a molekulák között fellépő másodrendű kötések minősége hogyan 

befolyásolja az olvadás- és forráspontot, ezeket konkrét példákkal támasztja alá; 

 érti a részecske szerkezete és az anyag fizikai és kémiai tulajdonságai közötti alapvető 

összefüggéseket; 

 ismeri az egyszerű ionok atomokból való létrejöttének módját, ezt konkrét példákkal 

szemlélteti, ismeri a fontosabb összetett ionok molekulákból való képződésének módját, 

tudja a nevüket, összegképletüket, érti egy ionvegyület képletének a megszerkesztését az 

azt alkotó ionok képlete alapján, érti az ionrács felépülési elvét, az ionvegyület képletének 

jelentését, konkrét példák segítségével jellemzi az ionvegyületek fontosabb tulajdonságait; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, érti a fémes kötés kialakulásának és a 

fémek kristályszerkezetének a lényegét, érti a kapcsolatot a fémek kristályszerkezete és 

fontosabb tulajdonságai között, konkrét példák segítségével (pl. Fe, Al, Cu) jellemzi a fémes 

tulajdonságokat, összehasonlításokat végez; 
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 ismeri az anyagok csoportosításának a módját a kémiai összetétel alapján, ismeri ezeknek 

az anyagcsoportoknak a legfontosabb közös tulajdonságait, példákat mond minden csoport 

képviselőire, tudja, hogy az oldatok a keverékek egy csoportja; 

 érti a „hasonló a hasonlóban jól oldódik” elvet, ismeri az oldatok töménységével és az 

oldhatósággal kapcsolatos legfontosabb ismereteket, egyszerű számítási feladatokat old 

meg az oldatok köréből (tömegszázalék, anyagmennyiség-koncentráció, 

tömegkoncentráció); 

 adott szempontok alapján összehasonlítja a három halmazállapotba (gáz, folyadék, szilárd) 

tartozó anyagok általános jellemzőit, ismeri Avogadro gáztörvényét, és egyszerű 

számításokat végez gázok térfogatával standard körülmények között, érti a halmazállapot-

változások lényegét és energiaváltozását; 

 egyedül vagy csoportban elvégez összetettebb, halmazállapot-változással és oldódással 

kapcsolatos kísérleteket, és megbecsüli azok várható eredményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A biztonságos eszköz- és vegyszerhasználat elsajátítása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alapvető matematikai készségek fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az atomok és a periódusos rendszer 

 A kovalens kötés és a molekulák 

 Az atomrácsos kristályok 

 Az ionok, az ionkötés és az ionvegyületek 

 A fémes kötés és a fémek 

 Az anyagok csoportosítása: elemek, vegyületek és keverékek 

 Halmazállapotok, halmazállapot-változások 

FOGALMAK 

izotópok, vegyértékelektronok, anyagmennyiség, Avogadro-szám, relatív atomtömeg, moláris 

tömeg, elektronegativitás, elsőrendű kémiai kötés, kötéspolaritás, szerkezeti képlet, 

másodrendű kémiai kötés, kristályrács, ion, anyagmennyiség-koncentráció, Avogadro-törvény, 

moláris térfogat, amorf állapot 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Logikai térkép készítése az atomot felépítő atommagról és elektronburokról, az elemi 

részecskékről, valamint azok legfontosabb szerepéről, tulajdonságairól 

 Magyar és/vagy idegen nyelvű mobilalkalmazások keresése és használata az atomok 

elektronszerkezetével és a periódusos rendszerrel kapcsolatban 

 Bemutató készítése „Mengyelejev és a periódusos rendszer” címmel 

 Cikkek, illetve hírek keresése a médiában a radioaktív izotópok veszélyeiről, illetve 

felhasználási lehetőségeiről 
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 Hevesy György munkásságának bemutatása kiselőadásban 

 Marie Curie munkásságának bemutatása poszteren vagy prezentáció formájában 

 Bemutató készítése a radiokarbon kormeghatározásról 

 Egyszerű számítások elvégzése az anyagmennyiséggel kapcsolatban, pl. egy korty vagy egy 

csepp vízben lévő vízmolekulák hozzávetőleges számának kiszámítása, egy vascsipeszben 

lévő vasatomok számának kiszámítása, egy kockacukorban lévő répacukormolekulák 

számának kiszámítása, vagy egy adott tömegű kénkristályban található kénmolekulák 

számának kiszámítása 

 Demonstrációs kísérletek elvégzése vagy keresése a világhálón az egy csoportban lévő 

elemek hasonló kémiai tulajdonságainak szemléltetésére (pl. a kálium és a nátrium, a 

magnézium és a kalcium, a klór és a jód kémiai reakcióinak összehasonlítása), a kísérletek 

tapasztalatainak szemléltetése 

 Logikai térkép készítése a kémiai kötésekről, azok típusairól, főbb jellemzőikről, példákkal 

 Egyszerű molekulák felismerése a modelljük alapján, a molekula alakjának és polaritásának 

meghatározása 

 Memóriakártyák készítése a legfontosabb molekulákról (a kártya egyik oldalán a molekula 

összegképlete és szerkezeti képlete, a másik oldalán az atomok száma, kötései, nemkötő 

elektronpárjai, alakja, polaritása) 

 Molekulák csoportosítása polaritásuk, valamint a közöttük kialakuló legerősebb 

másodrendű kölcsönhatás alapján 

 Egyszerű molekulamodellek készítése a molekulák alakjának megértéséhez, a modellek 

bemutatása saját készítésű videofelvétel segítségével 

 Molekulamodellező alkalmazások keresése és használata 

 Az olvadáspont, a forráspont, valamint oldhatósági adatok elemzése, kapcsolat keresése az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között 

 Egyszerű kísérletek molekula-, atom-, fém- és ionrácsos anyagok tulajdonságainak 

összehasonlítására (pl. a kén, a kvarc, a vas, illetve a nátrium-klorid összehasonlítása), a 

várható tapasztalatok megjóslása, majd összevetése a tényleges tapasztalatokkal, a 

tapasztalatok táblázatos összefoglalása 

 Különféle rácstípusú elemek és vegyületek olvadás- és forráspont adatainak digitális 

ábrázolása többféle módokon, következtetések levonása, ábraelemzés 

 Szilárd kősó és a sóoldat vezetőképességének vizsgálata, előzetes becslés a bekövetkező 

tapasztalatokkal kapcsolatban, a tapasztalatok alapján következtetések levonása 

 Tanulókísérlet elvégzése a rézgálic kristályvíztartalma eltávolításának bemutatására 

 Kísérlettervezés 3-4 fős csoportban egy anyag tulajdonságainak vizsgálatára, valamint a 

tulajdonságok alapján a rácstípus megállapítására 

 A pontos és részletes megfigyelés fejlesztése a kén olvasztásos kísérlete segítségével 

 Kb. azonos vastagságú vas-, réz- és alumíniumhuzal fizikai tulajdonságainak vizsgálata, 

összehasonlító táblázat készítése 

 Kb. 24,5 dm3 térfogatú „Avogadro-kocka” készítése kartonból 1 mól gáz térfogatának 

szemléltetésére 

 Egyszerű számítások elvégzése a gázok moláris térfogatával kapcsolatban 
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 Információkeresés a gázok moláris térfogatának hőmérsékletfüggésével kapcsolatban, az 

adatok grafikus ábrázolása 

 Animáció készítése a gázok, folyadékok és szilárd anyagok szerkezetének és 

mozgásformáinak szemléltetésére 

 Oldódással, illetve halmazállapot-változással járó reakciók elvégzése részletes leírás 

alapján, a tapasztalatok rögzítése, a következtetések levonása 

 Kísérlettervezés a „hasonló a hasonlót old” elv szemléltetésére, a vizsgálat mozgóképes 

dokumentálása 

 Kiselőadás a víz fagyása során bekövetkező térfogatnövekedésről 

 Információkeresés a hidrátburoknak az élő szervezetben betöltött szerepével kapcsolatban 

 Animáció keresése vagy készítése a hidrátburok kialakulásának bemutatására 

 Az ásványvizes palackok címkéjén található koncentrációértékek értelmezése 

 Szövegaláírással ellátott fényképgaléria összeállítása az elvégzett kísérletekkel 

kapcsolatban 

TÉMAKÖR: Kémiai reakciók, reakciótípusok, elektrokémia 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 a kémiai reakciókat szimbólumokkal írja le; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a fizikai és kémiai változások közötti különbségeket; 

 ismeri a kémiai reakciók végbemenetelének feltételeit, ismeri, érti és alkalmazza a tömeg- 

és töltésmegmaradás törvényét a kémiai reakciókra; 

 ismeri a kémiai reakciók csoportosítását többféle szempont szerint: a reagáló és a képződő 

anyagok száma, a reakció energiaváltozása, időbeli lefolyása, iránya, a reakcióban részt 

vevő anyagok halmazállapota szerint; 

 konkrét reakciókat termokémiai egyenlettel is felír, érti a termokémiai egyenlet jelentését, 

ismeri a reakcióhő fogalmát, a reakcióhő ismeretében megadja egy reakció 

energiaváltozását, energiadiagramot rajzol, értelmez, ismeri a termokémia főtételét és 

jelentőségét a többlépéses reakciók energiaváltozásának meghatározásakor; 

 érti a katalizátorok hatásának elvi alapjait; 

 ismer egyirányú és egyensúlyra vezető kémiai reakciókat, érti a dinamikus egyensúly 

fogalmát, ismeri és alkalmazza az egyensúly eltolásának lehetőségeit Le Châtelier elve 

alapján; 

 ismeri a fontosabb savakat, bázisokat, azok nevét, képletét, Brønsted sav-bázis elmélete 

alapján értelmezi a sav és bázis fogalmát, ismeri a savak és bázisok erősségének és 

értékűségének jelentését, konkrét példát mond ezekre a vegyületekre, érti a víz sav-bázis 

tulajdonságait, ismeri az autoprotolízis jelenségét és a víz autoprotolízisének a termékeit;  
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 konkrét példákon keresztül értelmezi a redoxireakciókat oxigénfelvétel és oxigénleadás 

alapján, ismeri a redoxireakciók tágabb értelmezését elektronátmenet alapján is, konkrét 

példákon bemutatja a redoxireakciót, eldönti egy egyszerű redoxireakció egyenlete 

ismeretében az elektronátadás irányát, az oxidációt és redukciót, megadja az oxidálószert 

és a redukálószert; 

 érti az elektromos áram és a kémiai reakciók közötti összefüggéseket: a galvánelemek 

áramtermelésének és az elektrolízisnek a lényegét; 

 tisztában van az elektrokémiai áramforrások felépítésével és működésével, ismeri a Daniell-

elem felépítését és az abban végbemenő folyamatokat, az elem áramtermelését; 

 ismeri az elektrolizáló cella felépítését és az elektrolízis lényegét a hidrogén-klorid-oldat 

grafitelektródos elektrolízise kapcsán, érti, hogy az elektromos áram kémiai reakciók 

végbemenetelét segíti, példát ad ezek gyakorlati felhasználására (alumíniumgyártás, 

galvanizálás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A problémamegoldó képesség fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

 A kémiai reakciók általános jellemzése és csoportosítása 

 A reakciók egyenletének leírása képletekkel, az egyenlet értelmezése 

 Savak, bázisok, sav-bázis reakciók 

 A kémhatás és a pH 

 A redoxireakciók 

 Elektrokémiai alapismeretek 

FOGALMAK 

reakcióhő, Hess-tétel, dinamikus egyensúly, a legkisebb kényszer elve, Brønsted-féle sav-bázis 

elmélet, amfoter vegyület, oxidáció, redukció, redoxireakció, galvánelem, elektród, 

akkumulátor, elektrolízis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kémiai dominó készítése és használata a reakciók típusaival és a reakcióegyenletekkel 

kapcsolatban 

 Internetes oldalak keresése és használata a tömegmegmaradás törvényének szemléltetésére 

 Egyszerű kémcsőkísérletek elvégzése a különböző reakciótípusokra: exoterm – endoterm, 

sav-bázis – redoxi, gázfejlődés – csapadékképződés, pillanatreakció – időreakció 

 Az elvégzett kísérletekről jegyzőkönyv vagy narrált videofelvétel készítése 

 Egyszerű, életszerű, a gyakorlati szempontból is releváns sztöchiometriai feladatok 

megoldása a reakcióegyenlet alapján 

 Adatok, grafikonok, leírt jelenségek tapasztalatainak értelmezése a termokémia 

tárgyköréből 
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 A katalizátorok működésének vizsgálata, a kísérletek elvégzése leírás alapján, a 

tapasztalatok rögzítése, magyarázata 

 A katalizátorok mindennapi életben betöltött szerepének felismerése és alátámasztása 

példákkal, az enzimreakciók áttekintése 

 A reakciósebesség vizsgálata, adott reakció sebességének különböző módszerekkel való 

növelése, az „egyszerre csak egy tényezőt változtatunk” elv alkalmazásával, jegyzőkönyv 

készítése, számadatokkal, következtetések levonásával 

 Animációk és szimulációk keresése az interneten a kémiai egyensúlyok és a Le Châtelier-

féle legkisebb kényszer elvének demonstrálására 

 A kémiai egyensúly szemléltetése szénsavas üdítőital segítségével 

 A leggyakoribb, legismertebb savak tulajdonságainak vizsgálata egyszerű 

kémcsőkísérletekkel (reakció lúgokkal, fémekkel, mészkővel), tapasztalatok megfigyelése, 

rögzítése, magyarázata 

 Bemutató készítése a háztartásban előforduló savakról, azok kémiai összetételéről, 

molekuláik szerkezetéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

 Bemutató készítése a háztartásban előforduló lúgos kémhatású anyagokról/oldatokról, azok 

kémiai összetételéről, felhasználási módjukról és biztonságos kezelésükről 

 Hígítási sor készítése erős savból és bázisból, a pH megállapítása indikátorpapírral, a pH és 

az oldat oxóniumion-koncentrációja közötti kapcsolat áttekintése 

 Animáció keresése az egy-, illetve többértékű savak esetében a közömbösítésük során 

bekövetkező pH-változás szemléltetésére 

 Egyszerű galvánelemek (pl. Daniell-elem) összeállítása, gyümölcselemek készítése, a 

bennük végbemenő redoxireakciók értelmezése 

 Házi dolgozat vagy bemutató készítése „A gyakorlatban használt elektrokémiai 

áramforrások” címmel – összetétel, felépítés, működés, felhasználási területek, 

környezetvédelmi vonatkozások 

 „Tényleg 0% emisszió jellemzi az elektromos autókat?” – érvelő vita lefolytatása 

 Hidrogén-klorid-oldat elektrolizálására alkalmas cella összeállítása és működtetése 

 Elektrolizáló cella összeállítása és működtetése – hypo előállítása laboratóriumban nátrium-

klorid-oldat grafitelektródos elektrolízisével, a hypo tulajdonságainak (kémhatás, oxidáló 

hatás) vizsgálata 

 A vízbontás és a cink-jodid-oldat elektrolízisének kivitelezése vagy videofelvételen való 

megtekintése, a tapasztalatok értelmezése 

 Animáció keresése az ionvándorlás szemléltetésére 

 Projektmunka: „Oláh György és a direkt metanolos tüzelőanyagcella” – a működés 

bemutatása, előnyeinek kiemelése a környezet- és energiatermelés, valamint a 

fenntarthatóság szempontjából 

 Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Működhet-e vízzel egy autó?” címmel 

 Interaktív feladatok készítése az interneten található feladatkészítő alkalmazások 

segítségével 
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TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  41 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú, elemekkel 

és vegyületekkel kapcsolatos képek és szövegek gyűjtésére. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hidrogén, a halogének, a kalkogének, a nitrogén, a szén és fontosabb vegyületeik 

fizikai és kémiai sajátságait, különös tekintettel a köznapi életben előforduló anyagokra; 

 alkalmazza az anyagok jellemzésének szempontjait a hidrogénre, kapcsolatot teremt az 

anyag szerkezete és tulajdonságai között; 

 ismeri a halogének képviselőit, jellemzi a klórt, ismeri a hidrogén-klorid és a nátrium-klorid 

tulajdonságait; 

 ismeri és jellemzi az oxigént és a vizet, ismeri az ózont mint az oxigén allotróp módosulatát, 

ismeri mérgező hatását (szmogban) és UV-elnyelő hatását (ózonpajzsban); 

 ismeri és jellemzi a ként, a kén-dioxidot és a kénsavat; 

 ismeri és jellemzi a nitrogént, az ammóniát, a nitrogén-dioxidot és a salétromsavat; 

 ismeri a vörösfoszfort és a foszforsavat, fontosabb tulajdonságaikat és a foszfor 

gyufagyártásban betöltött szerepét; 

 összehasonlítja a gyémánt és a grafit szerkezetét és tulajdonságait, különbséget tesz a 

természetes és mesterséges szenek között, ismeri a természetes szenek felhasználását, 

ismeri a koksz és az aktív szén felhasználását, példát mond a szén reakcióira (pl. égés), 

ismeri a szén oxidjainak (CO, CO2) a tulajdonságait, élettani hatását, valamint a szénsavat 

és sóit, a karbonátokat; 

 ismeri a fémrács szerkezetét és az ebből adódó alapvető fizikai tulajdonságokat; 

 ismeri a fémek helyét a periódusos rendszerben, megkülönbözteti az alkálifémeket, az 

alkáliföldfémeket, ismeri a vas, az alumínium, a réz, valamint a nemesfémek legfontosabb 

tulajdonságait; 

 kísérletek tapasztalatainak ismeretében értelmezi a fémek egymáshoz viszonyított 

reakciókészségét oxigénnel, sósavval, vízzel és más fémionok oldatával, érti a fémek 

redukáló sorának felépülését, következtet fémek reakciókészségére a sorban elfoglalt 

helyük alapján; 

 használja a fémek redukáló sorát a fémek tulajdonságainak megjóslására, tulajdonságaik 

alátámasztására; 

 ismeri a fontosabb fémek (Na, K, Mg, Ca, Al, Fe, Cu, Ag, Au, Zn) fizikai és kémiai 

tulajdonságait; 

 ismeri a fémek köznapi szempontból legfontosabb vegyületeit, azok alapvető tulajdonságait 

(NaCl, Na2CO3, NaHCO3, Na3PO4, CaCO3, Ca3(PO4)2, Al2O3, Fe2O3, CuSO4); 

 ismer eljárásokat fémek ércekből történő előállítására (vas, alumínium). ismeri a 

természetben megtalálható legfontosabb nyersanyagokat; 

 érti az anyagok átalakításának hasznát, valamint konkrét példákat mond vegyipari termékek 

előállítására; 

 ismeri a különböző nyersanyagokból előállítható legfontosabb termékeket; 
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 érti, hogy az ipari (vegyipari) termelés során különféle, akár a környezetre vagy szervezetre 

káros anyagok is keletkezhetnek, amelyek közömbösítése, illetve kezelése fontos feladat; 

 az ismeretein alapuló tudatos vásárlással és tudatos életvitellel képes a környezetének 

megóvására; 

 érti a mészkőalapú építőanyagok kémiai összetételét és átalakulásait (mészkő, égetett mész, 

oltott mész), ismeri a beton alapvető összetételét, előállítását és felhasználásának 

lehetőségeit, ismeri a legfontosabb hőszigetelő anyagokat; 

 érti, hogy a fémek többsége a természetben vegyületek formájában van jelen, ismeri a 

legfontosabb redukciós eljárásokat (szenes, elektrokémiai redukció), ismeri a legfontosabb 

ötvözeteket, érti az ötvözetek felhasználásának előnyeit; 

 ismeri a mindennapi életben előforduló növényvédő szerek használatának alapvető 

szabályait, értelmezi a növényvédő szerek leírását, felhasználási útmutatóját, példát mond 

a növényvédő szerekre a múltból és a jelenből (bordói lé, korszerű peszticidek), ismeri ezek 

hatásának elvi alapjait; 

 ismeri a legfontosabb (N-, P-, K-tartalmú) műtrágyák kémiai összetételét, előállítását és 

felhasználásának szükségességét; 

 ismeri a fosszilis energiahordozók fogalmát és azok legfontosabb képviselőit, érti a kőolaj 

ipari lepárlásának elvét, ismeri a legfontosabb párlatok nevét, összetételét és felhasználási 

lehetőségeit, példát mond motorhajtó anyagokra, ismeri a töltőállomásokon kapható 

üzemanyagok típusait és azok felhasználását; 

 ismeri a bioüzemanyagok legfontosabb típusait; 

 ismeri a műanyag fogalmát és a műanyagok csoportosításának lehetőségeit eredetük, illetve 

hővel szemben mutatott viselkedésük alapján, konkrét példákat mond műanyagokra a 

környezetéből, érti azok felhasználásának előnyeit, ismeri a polimerizáció fogalmát, példát 

ad monomerekre és polimerekre, ismeri a műanyagok felhasználásának előnyeit és 

hátrányait, környezetre gyakorolt hatásukat; 

 ismeri az élelmiszereink legfontosabb összetevőinek, a szénhidrátoknak, a fehérjéknek, 

valamint a zsíroknak és olajoknak a molekulaszerkezetét és tulajdonságait, felsorolja a 

háztartásban megtalálható legfontosabb élelmiszerek tápanyagait, példát mond bizonyos 

összetevők (fehérjék, redukáló cukrok, keményítő) kimutatására, ismeri a legfontosabb 

élelmiszeradalék-csoportokat, alapvető szinten értelmezi egy élelmiszer-tájékoztató 

címkéjét; 

 ismeri a leggyakrabban használt élvezeti szerek (szeszes italok, dohánytermékek, kávé, 

energiaitalok, drogok) hatóanyagát, ezen szerek használatának veszélyeit, érti az illegális 

drogok használatával kapcsolatos alapvető problémákat, példát mond illegális drogokra, 

ismeri a doppingszer fogalmát, megérti és értékeli a doppingszerekkel kapcsolatos 

információkat; 

 ismeri a gyógyszer fogalmát és a gyógyszerek fontosabb csoportjait hatásuk alapján, 

alapvető szinten értelmezi a gyógyszerek mellékelt betegtájékoztatóját; 

 ismeri a méreg fogalmának jelentését, érti az anyagok mennyiségének jelentőségét a 

mérgező hatásuk tekintetében, példát mond növényi, állati és szintetikus mérgekre, ismeri 

a mérgek szervezetbe jutásának lehetőségeit (tápcsatorna, bőr, tüdő), ismeri és felismeri a 

különböző anyagok csomagolásán a mérgező anyag piktogramját, képes ezeknek az 
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anyagoknak a felelősségteljes használatára, ismeri a köznapi életben előforduló 

leggyakoribb mérgeket, mérgezéseket (pl. szén-monoxid, penészgomba-toxinok, 

gombamérgezések, helytelen égetés során keletkező füst anyagai, drogok, nehézfémek), 

tudja, hogy a mérgező hatás nem az anyag szintetikus eredetének a következménye; 

 ismeri a mosó- és tisztítószerek, valamint a fertőtlenítőszerek fogalmi megkülönböztetését, 

példát mond a környezetéből gyakran használt mosó-/tisztítószerre és fertőtlenítőszerre, 

ismeri a szappan összetételét és a szappangyártás módját, ismeri a hypo kémiai összetételét 

és felhasználási módját, érti a mosószerek mosóaktív komponenseinek (a felületaktív 

részecskéknek) a mosásban betöltött szerepét; 

 ismeri a kemény víz és a lágy víz közötti különbséget, érti a kemény víz és egyes 

mosószerek közötti kölcsönhatás (kicsapódás) folyamatát; 

 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példát 

mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kísérletek értelmezése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 A digitális kompetencia fejlesztése 

 A hidrogén 

 A halogének 

 A kalkogének 

 A nitrogéncsoport elemei 

 A szén és szervetlen vegyületei 

 A fémek általános jellemzése 

 A fémek csoportosítása és kémiai tulajdonságaik 

 A legfontosabb fémvegyületek tulajdonságai Természettudományos problémamegoldó 

képesség fejlesztése 

 Kommunikációs készségek fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 Digitális készségek fejlesztése 

 Tudatos fogyasztói magatartás kialakítása 

 Az egészséges életmódra nevelés 

 Az építőanyagok kémiája 

 A fémek előállításának módszerei 

 Növényvédő szerek és műtrágyák 

 A kőolaj feldolgozása 
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 Műanyagok 

 Élelmiszereink és összetevőik 

 Gyógyszerek, drogok, doppingszerek 

 Veszélyes anyagok, mérgek, mérgezések 

 Mosó-, tisztító- és fertőtlenítőszerek 

 Tudomány és áltudomány 

 

FOGALMAK 

durranógáz, szökőkút-kísérlet, jódtinktúra, allotróp módosulatok, szintézis, természetes és 

mesterséges szenek, könnyűfémek, nehézfémek, a fémek redukáló sora, korrózióvédelem, 

mész, érc, fosszilis energiahordozók, természetes és mesterséges alapú műanyag, 

vízkeménység, felületaktív anyag, toxikus anyag, tudomány, áltudomány 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anyagismereti kártyák készítése a legfontosabb elemekről és szervetlen vegyületekről az 

anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

 Az anyagok tulajdonságainak levezetése a szerkezetből, a felhasználásuk kapcsolatba 

hozása a tulajdonságokkal 

 Magyar és idegen nyelvű applikációk keresése és használata az anyagok tulajdonságainak 

megismeréséhez, a megszerzett információk kritikus kezelése, pontosítások elvégzése 

szakkönyvek, tankönyvek segítségével 

 Egyszerű, lehetőleg tanulókísérletek elvégzése a tananyagban előkerülő nemfémes elemek 

és vegyületeik előállítására, tulajdonságaik bemutatására 

 Egyszerű tanulókísérlet a durranógáz összetételének igazolására, a kísérlet mozgóképes 

dokumentálása 

 Összefoglaló táblázat készítése a nemfémes elemekről, hidrogénnel alkotott vegyületeikről, 

oxidjaikról, oxosavaikról és sóikról 

 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laborban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének 

hangsúlyozása 

 Kiselőadások egyes nemfémes elemek és vegyületeik köznapi életben betöltött szerepéről 

(pl. „A klór és a víztisztítás”, „A kén használata a borászatban”, „Az aktív szén és az 

adszorpció”, „A néma gyilkos – a szén-monoxid”, „Miért nevezik a szén-dioxidot 

mustgáznak?” címekkel) 

 Bemutatók készítése tudománytörténeti témákban (pl. „Irinyi János és a gyufa”, „Haber és 

Bosch ammóniaszintézise”, „Semmelweis Ignác és a klórmeszes fertőtlenítés”) 

 Színes molekulamodellek készítése polisztirolgolyókból a molekulaszerkezeti ismeretek 

elmélyítése céljából 

 Folyamatábrák készítése a nemfémes elem – nemfém-oxid – oxosav, valamint a fémes elem 

– fém-oxid – lúg előállítási/levezetési sorokra 

 A fémek legfontosabb képviselőinek csoportosítása különféle szempontok szerint (pl. 

helyük a periódusos rendszerben, színük, sűrűségük, korróziós hajlamuk, keménységük 

alapján) 
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 A köznapi élet szempontjából legfontosabb fémek (vas, réz, alumínium, esetleg ezüst, 

arany) tulajdonságainak megfigyelése, vizsgálata, összehasonlítása, a vizsgálatok 

jegyzőkönyves dokumentálása 

 A fémek redukáló sorának felépítése egyszerű kísérletek elvégzésén keresztül – fémek 

reakciója oxigénnel, savakkal, vízzel, valamint más fémionok vizes oldatával 

 Az alumínium, az alumínium-oxid, illetve az alumínium-hidroxid reakciójának vizsgálata 

savakkal és lúgokkal 

 A korrózió folyamatának egyszerű kísérletes szemléltetése (pl. vashuzal nedves levegőn, 

alufólia higany(II)-klorid-oldatos kezelés után), információgyűjtés a korrózió elleni 

védekezés lehetőségeiről 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a tanult fémvegyületekkel, majd „ismeretlen fehér por” 

meghatározása a tanult információk és a kísérleti tapasztalatok alapján 

 Összehasonlító táblázat készítése a tanult fémekről, fémvegyületekről, azok 

tulajdonságairól Összehasonlító táblázat készítése a cement, beton, üveg, mészkő, fa, acél 

legfontosabb tulajdonságainak bemutatására 

 Prezentáció készítése a hazai ipar által felhasznált legfontosabb ércek bemutatására 

 A cseppkőképződés kísérleti modellezése, a cseppkő kísérleti úton történő vizsgálata 

 Prezentáció készítése a kedvenc ásványokról, illetve kőzetekről 

 Videofilm megtekintése a vasgyártásról 

 Az alumíniumgyártást bemutató animáció keresése az interneten 

 Növényvédő szerek címkéinek értelmezése, a biztonságos, körültekintő használat 

fontosságának hangsúlyozása 

 Érvelő vita a műtrágyázás szükségességének kérdéséről 

 Kiselőadás a különböző kőolajpárlatok felhasználásának lehetőségeiről 

 Videofilm megtekintése a hazai kőolajfeldolgozásról 

 Információgyűjtés a motorbenzin összetételéről, az adalékanyagokról, az oktánszám 

növelésének lehetőségéről és korlátairól 

 Kiselőadás a vegyipari benzin további feldolgozásáról, a pirolízisről, a polietilén, 

polipropilén, polibutadién gyártásáról 

 Érvelő vita a műanyagok felhasználásának előnyeiről és hátrányairól 

 Ötletek gyűjtése, miként csökkenthető a mindennapi életünk során használt műanyag 

termékek mennyisége 

 Információgyűjtés a lebomló műanyagokkal kapcsolatban 

 Érvekkel alátámasztott kiselőadás vagy bemutató készítése „Ezért nem cserélhető le az 

összes műanyag lebomló műanyagra” címmel 

 Videofilm megtekintése a gumiabroncsok előállításáról, a hazai gumiipari vállalatokról 

 A vulkanizált gumi kéntartalmának kimutatása demonstrációs kísérlettel 

 Celofán, polietilén, polipropilén, polisztirol, PVC, PET, nylon vizsgálata (hő hatására 

mutatott változás, oldhatóság, sűrűség), a vizsgálatok mozgóképes dokumentálása, a 

tapasztalatok táblázatban történő összehasonlítása 

 Információgyűjtés és prezentációkészítés az E-számokkal kapcsolatban 
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 Beszélgetés kezdeményezése a gyógyszerek lejárati ideje betartásának fontosságáról, a 

lehetséges veszélyek áttekintése 

 Kiselőadás a gyógyszerkutatás és -fejlesztés folyamatáról, illetve Richter Gedeon 

munkásságáról 

 Érvelő vita a homeopátiás szerek alkalmazása mellett és ellen 

 Bemutató készítése a legismertebb kábítószerek fizikai és pszichés hatásáról 

 Véleménycikk írása a doppingszerek rövid és hosszú távú hatásairól és mellékhatásairól 

 Mérgezések feltérképezése az irodalmi művekben (pl. Agatha Christie műveiben) 

 Kiselőadás „Mérgezések régen és ma” (pl. a tiszazugi mérgezés, polóniumos mérgezés) 

címmel 

 Információgyűjtés a világ különböző pontjain alkalmazott méregjelekről, kiemelve az 

egységes veszélyességi jelölések bevezetésének jelentőségét 

 Információgyűjtés a szintetikus mosószerek összetételéről, a kemény és lágy vízben való 

alkalmazhatóságukról, a vizes oldataik kémhatásáról, az intelligens molekulák működéséről 

 A vízlágyítás módszereinek áttekintése modellkísérletek alapján, Magyarország és Európa 

vízkeménységi térképének elemzése 

 A micellás tisztítók működési elvének feltérképezése 

 Áltudományos cikk írása egy kitalált termékkel kapcsolatban 

 

Témakör:  Laboratóriumi gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

képes legyen eligazodni az érettségi követelményekben megfogalmazott ismeretekben. 

Tudja és értse a számítási feladatok megoldását. Nehézségek nélkül mutassa be a kötelező 

kísérleteket, azokat biztosan értelmezze, és helyezze el az elméleti ismeretek segítségével, 

legyen tisztában a lehetséges veszélyforrásokkal, baleseti és tűzvédelmi előírásokkal, 

azokat tartsa be. . Tuja használni a szakirodalmat ismeretei bővítésére. Legyen képes 

előadni, rendszerbe szedni ismereteit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerűbb és összetettebb kísérleteket is, megbecsüli 

azok várható eredményét. Magyarázza a látottakat és következtetéseket von le. 

 Ismeri az összes érettségi vizsgán előforduló kísérletet. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- eszközöket biztosan ismeri, használja 

- tisztában van a baleseti forrásokkal, megelőzéssel 

- A munkavédelmi eszközöket jól használja 

- A kísérletezés szabályait betartja 

- Az elvégzett kísérletet értelmezi, magyarázza, következtetést von le 
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- A feladat után rendet rak, nem hagy veszélyforrást a munkaasztalon 

- Jegyzőkönyvet készít a munkájáról 

 

FOGALMAK 

- Kísérlet, tervezés, magyarázat, következtetés, veszélyjelek, veszély-mondatok, 

biztonsági adatlap, munkavédelmi eszköz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- bemutató kísérletek elemzése 

- egyéni kísérletek elvégzése önállóan,  

- csoportmunka, kísérlettervezés, egy problémafelvetés megoldására 

- jegyzőkönyv készítése a feladatokról 

- tanulói demonstrációk tartása 

 

Témakör:  Számítási feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  14  ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

Értse, és értelmezze biztosan az összetett feladatokat, azokhoz megtalálja a megoldás 

módszerét. 

Gyakorlatot szerezzen a számítási feladatok típusaiban. 

Elméleti ismereteit pontosan használja a feladat megoldásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- Számítási feladatokat jól oldja meg 

- felismeri azok kémiai tartalmát 

- logikus gondolatmenetet dolgoz ki a feladat megoldásához 

- jól használja az összefüggéseket, törvényeket 

- pontosan alkalmazza a mértékegységeket 

- Hosszabban megfogalmazott összetett feladatokat is képes megoldani 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

 

-Celladiagramok felírása, az elektromotoros erő számítása. 

-A Faraday-törvények alkalmazása különböző fémek leválasztásánál. 

-Porkeverékek, ötvözetek tömeg- és anyagmennyiség-százalékos összetételével kapcsolatos 

feladatok. -Az összetevők eltérő oldódásával összefüggő számítások. 

-Szervetlen vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos feladatok: oldhatóság, 

oldatkészítés, összetétel megadása százalékokkal (tömeg, térfogat, anyagmennyiség) és 

koncentrációkkal (anyagmennyiség és tömeg). Nehézfém-ionos szennyezések határértékeinek 

számolása. 

-Gázok keletkezésével és reakcióival kapcsolatos feladatok. Gázelegyek összetételének, 

abszolút és relatív sűrűségének, átlagos moláris tömegének számolása. 
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-A reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének felhasználásával megoldható szervetlen kémiai 

feladatok (sav-bázis, redoxi, csapadékképződési és gázfejlődési reakciók során). 

-Vegyipari folyamatokra vonatkozó számítások (pl. kénsav-, salétromsav-, ammónia- és 

műtrágyagyártással, fémek előállításával kapcsolatban), kitermelési százalékok és veszteségek.  

-Légszennyező gázok kibocsátásával, különféle mérgező anyagok egészségügyi határértékeivel 

kapcsolatos számítások. 

 

 

 

FOGALMAK 

A képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi jelentése, reakcióhő, 

egyensúlyi állandó, pH, komplexek, kitermelés, veszteség,  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

frontális feladatmegoldás, önálló feladatmegoldás algoritmus alapján, önálló feladatmegoldás 

otthon, önálló feladatmegoldás segítség nélkül, kísérlethez kapcsolt számítási feladatok 
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12. OSZTÁLY 

TÉMAKÖR: A szén szerves vegyületei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 38 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 ismeri az anyagok jellemzésének logikus szempontrendszerét: anyagszerkezet – fizikai 

tulajdonságok – kémiai tulajdonságok – előfordulás – előállítás – felhasználás; 

 ismeri a legegyszerűbb szerves kémiai reakciótípusokat; 

 analógiás gondolkodással következtet a szerves vegyület tulajdonságára a funkciós 

csoportja ismeretében; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a szerves vegyületeket felépítő organogén elemeket, érti a szerves vegyületek 

megkülönböztetésének, külön csoportban tárgyalásának az okát, az egyszerűbb szerves 

vegyületeket szerkezeti képlettel és összegképlettel jelöli; 

 ismeri a telített szénhidrogének homológ sorának felépülési elvét és fontosabb 

képviselőiket, ismeri a metán fontosabb tulajdonságait, jellemzi az anyagok 

szempontrendszere alapján, ismeri a homológ soron belül a forráspont változásának az okát, 

valamint a szénhidrogének oldhatóságát, ismeri és egy-egy kémiai egyenlettel leírja az égés, 

a szubsztitúció és a hőbontás folyamatát; 

 érti az izoméria jelenségét, példákat mond konstitúciós izomerekre; 

 ismeri a telítetlen szénhidrogének fogalmát, az etén és az acetilén szerkezetét és fontosabb 

tulajdonságait, ismeri és reakcióegyenletekkel leírja a telítetlen szénhidrogének jellemző 

reakciótípusait, az égést, az addíciót és a polimerizációt; 

 felismeri az aromás szerkezetet egy egyszerű vegyületben, ismeri a benzol 

molekulaszerkezetét és fontosabb tulajdonságait, tudja, hogy számos illékony aromás 

szénhidrogén mérgező; 

 példát mond közismert halogéntartalmú szerves vegyületre (pl. kloroform, vinil-klorid, 

freonok, DDT, tetrafluoretén), és ismeri felhasználásukat; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a legegyszerűbb oxigéntartalmú funkciós 

csoportokat: a hidroxilcsoportot, az oxocsoportot, az étercsoportot; 

 ismeri az alkoholok fontosabb képviselőit (metanol, etanol, glikol, glicerin), azok fontosabb 

tulajdonságait, élettani hatásukat és felhasználásukat; 

 felismeri az aldehidcsoportot, ismeri a formaldehid tulajdonságait, az aldehidek 

kimutatásának módját, felismeri a ketocsoportot, ismeri az aceton tulajdonságait, 

felhasználását; 

 ismeri és vegyületek képletében felismeri a karboxilcsoportot és az észtercsoportot, ismeri 

az egyszerűbb és fontosabb karbonsavak (hangyasav, ecetsav, zsírsavak) szerkezetét és 

lényeges tulajdonságait; 
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 az etil-acetát példáján bemutatja a kis szénatomszámú észterek jellemző tulajdonságait, 

tudja, hogy a zsírok, az olajok, a foszfatidok, a viaszok egyaránt az észterek csoportjába 

tartoznak; 

 szerkezetük alapján felismeri az aminok és az amidok egyszerűbb képviselőit, ismeri az 

aminocsoportot és az amidcsoportot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 Információk keresése és megosztása digitális eszközökkel 

 A telített szénhidrogének 

 A telítetlen szénhidrogének 

 A halogéntartalmú szerves vegyületek 

 Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

 A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

FOGALMAK 

funkciós csoport, homológ sor, telített és telítetlen szénhidrogének, szerves reakciótípusok, 

izoméria, konstitúció, aromás vegyületek, heteroatom, alkoholok, aldehidek, ketonok, éterek, 

karbonsavak, észterek, aminok, amidok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Pálcikamodellek használata egyszerű konstitúciós izomer vegyületek 

molekulaszerkezetének a modellezésére, az etanol és a dimetil-éter összehasonlítása 

 Szerkezeti képletek felírásának gyakorlása molekulamodellek alapján 

 Az anyagok jellemzési szempontrendszerének bemutatása a legegyszerűbb szénhidrogén, a 

metán példáján, a szerkezet és a tulajdonságok kapcsolatának elemzése, az összefüggések 

keresése 

 Anyagismereti kártyák készítése az egyes vegyületcsoportok gyakorlati szempontból 

legfontosabb képviselőiről az anyagok jellemzésének szempontrendszere alapján 

 Táblázatos adatok értelmezése, elemzése, összefüggések keresése az alkánok homológ sora, 

tagjainak moláris tömege, molekulapolaritása, halmazállapota (olvadás- és forráspontja), 

sűrűsége és oldhatósága kapcsán, grafikonok, diagramok készítése a táblázat adatainak 

felhasználásával 

 Kiselőadás a metán és a sújtólégrobbanások témaköréből 

 A CO-hegesztéssel kapcsolatos prezentáció készítése 

 Kiselőadás a Davy-lámpa történetéről és működéséről 

 Logikai térkép készítése a szénhidrogének áttekintésére, amely tartalmazza a tanult 

szénhidrogén-csoportokat, azok legfontosabb tulajdonságait, és példák megnevezése a 

gyakorlati szempontból fontos képviselőikre 

 Internetes információgyűjtés és bemutató készítése a halogénezett szénvegyületek 

gyakorlati jelentőségéről, felhasználásáról, élettani és környezetvédelmi vonatkozásairól 

 A különböző szerves vegyületcsoportok legjellemzőbb képviselőinek (etanol, dietil-éter, 

aceton, ecetsav, etil-acetát) bemutatása, az anyagok legjellemzőbb tulajdonságainak 
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megfigyelése, kapcsolatok keresése az anyagok tulajdonságai és köznapi felhasználása 

között 

 Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján benzinnel, etil-alkohollal, acetonnal, 

ecetsavval, valamint aldehidcsoportot tartalmazó vegyületekkel, a kísérletek fényképes 

és/vagy mozgóképes dokumentálása 

 Médiatartalmak keresése a metanol-mérgezések kapcsán, híradások, videofelvételek 

keresése alkoholok (metanol, etanol, glikol) okozta mérgezésekkel kapcsolatban 

 Érvelő vita a házi pálinkafőzés mellett és ellen 

 Görgey Artúr vegyészeti munkásságát bemutató poszter vagy prezentáció készítése 

 A palmitinsav, sztearinsav és olajsav molekuláinak modellezése 

 Információgyűjtés a környezetünkben és szervezetünkben megtalálható szerves savakról, 

azok jelentőségéről 

 Információgyűjtés az interneten „Nagyhatású aminok az élő szervezetekben” címmel, 

kapcsolat keresése a biológiával, az életfolyamatokkal 

 Kabay János tevékenységét bemutató poszter vagy bemutató készítése 

 Kritikusan válogatott videofilmek megtekintése alapvető, de nem minden laboratóriumban 

kivitelezhető kémiai kísérletekről, a pontos, precíz megfigyelések jelentőségének 

hangsúlyozása 

TÉMAKÖR: Az életműködések kémiai alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek építőelemeit (kémiai összetételét, 

a nagyobbak alkotó molekuláit); 

 ismeri a lipid gyűjtőnevet, tudja, hogy ebbe a csoportba hasonló oldhatósági 

tulajdonságokkal rendelkező vegyületek tartoznak, felsorolja a lipidek legfontosabb 

képviselőit, felismeri azokat szerkezeti képlet alapján, ismeri a lipidek csoportjába tartozó 

vegyületek egy-egy fontos szerepét az élő szervezetben; 

 ismeri a szénhidrátok legalapvetőbb csoportjait, példát mond mindegyik csoportból egy-két 

képviselőre, ismeri a szőlőcukor képletét, összefüggéseket talál a szőlőcukor szerkezete és 

tulajdonságai között, ismeri a háztartásban található szénhidrátok besorolását a megfelelő 

csoportba, valamint köznapi tulajdonságaikat (ízük, oldhatóságuk) és felhasználásukat, 

összehasonlítja a keményítő és a cellulóz molekulaszerkezetét és tulajdonságait, valamint 

szerepüket a szervezetben és a táplálékaink között; 

 tudja, hogy a fehérjék aminosavakból épülnek fel, ismeri az aminosavak általános 

szerkezetét és azok legfontosabb tulajdonságait, ismeri a fehérjék elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezetét, érti e fajlagos molekulák szerkezetének 
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kialakulását, példát mond a fehérjék szervezetben és élelmiszereinkben betöltött szerepére, 

ismeri a fehérjék kicsapásának módjait és ennek jelentőségét a mérgezések kapcsán. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Keresés digitális eszközzel 

 A lipidek 

 A szénhidrátok 

 A fehérjék 

 Nukleinsavak 

FOGALMAK 

lipidek, trigliceridek, szénhidrátok, kondenzáció, hidrolízis, aminosav, polipeptid, fehérjék 

szerkezete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Halmazábra, logikai térkép készítése a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

áttekintésére 

 Biológiai szempontból fontos vegyületek kivonása növényi és állati eredetű anyagokból (pl. 

színanyagok pirospaprikából vagy hagymahéjból, cukrok gyümölcsökből, olajok 

magvakból) 

 Biológiai szempontból fontos vegyületek kimutatása élelmiszerekből (pl. redukáló cukrok 

kimutatása ezüsttükörpróbával, fehérje kimutatása xantoprotein-reakcióval, keményítő 

kimutatása Lugol-oldattal) 

 Egyszerű tanulókísérletek a növényi eredetű olajok és az állati eredetű zsírok 

tulajdonságainak megfigyelésére 

 A szőlőcukor-molekula térbeli szerkezetének modellezése pálcikamodell és webes 

molekulaszerkesztő és -megjelenítő alkalmazások segítségével, a molekula stabilitásáért 

felelős tényezők megállapítása 

 Videofilm készítése „Szénhidrátok a háztartásban” címmel, bemutatva az otthonunkban 

fellelhető szénhidrátok csoportosítását, eredetét, tulajdonságaikat és felhasználásukat 

 Kiselőadás az esszenciális aminosavak jelentőségéről 

 Fehérjekicsapási reakciók elvégzése, fehérjeoldat reakciója erős savval, lúggal, könnyű- és 

nehézfémsók oldatával, kicsapás alkohollal, hővel, illetve mechanikai úton 

 3D-s fehérjeszerkezeti modellek keresése az interneten az elsődleges, másodlagos, 

harmadlagos és negyedleges szerkezet megfigyelésére 

 Információkeresés az enzimek szerepéről és csoportosításáról 

 Az enzimek működésének szemléltetése egyszerű tanulókísérlettel (pl. a hidrogén-peroxid 

bontása burgonyával) 

 A konstitúciós képlettől a vonalábráig – a biológiai szempontból fontos szerves vegyületek 

ábrázolásának gyakorlása különböző képletekkel, a szerkezet ábrázolásának 

egyszerűsítései, a kémia- és biológiaórán használt képletek közötti különbségek kiemelése 

 Érvelő vita az egyszer használatos műanyag poharak, tányérok, evőeszközök, valamint 

papírból és fából készült társaik mellett és ellen: „Miért váltja/válthatja fel sok helyen a 

cellulóz a műanyagból készült party kellékeket?” 
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TÉMAKÖR: Környezeti kémia és környezetvédelem 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

 a különböző, megbízható forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban 

mutatja be. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal szemlélteti az emberiség legégetőbb globális problémáit (globális 

éghajlatváltozás, ózonlyuk, ivóvízkészlet csökkenése, energiaforrások kimerülése) és azok 

kémiai vonatkozásait; 

 ismeri az emberiség előtt álló legnagyobb kihívásokat, kiemelten azok kémiai 

vonatkozásaira (energiahordozók, környezetszennyezés, fenntarthatóság, új anyagok 

előállítása); 

 példákon keresztül szemlélteti az antropogén tevékenységek kémiai vonatkozású 

környezeti következményeit; 

 kiselőadás vagy projektmunka keretében mutatja be a XX. század néhány nagy környezeti 

katasztrófáját, és azt, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le azok megismeréséből; 

 érti a környezetünk megóvásának jelentőségét az emberi civilizáció fennmaradása 

szempontjából; 

 ismeri a zöld kémia lényegét, a környezetbarát folyamatok előtérbe helyezését, példákat 

mond újonnan előállított, az emberiség jólétét befolyásoló anyagokra (pl. új gyógyszerek, 

lebomló műanyagok, intelligens textíliák); 

 alapvető szinten ismeri a természetes környezetet felépítő légkör, vízburok, kőzetburok és 

élővilág kémiai összetételét; 

 ismeri a legfontosabb környezetszennyező forrásokat és anyagokat, valamint ezeknek az 

anyagoknak a környezetre gyakorolt hatását; 

 ismeri a légkör kémiai összetételét és az azt alkotó gázok legfontosabb tulajdonságait, 

példákat mond a légkör élőlényekre és élettelen környezetre gyakorolt hatásaira, ismeri a 

legfontosabb légszennyező gázokat, azok alapvető tulajdonságait, valamint az általuk 

okozott környezetszennyező hatásokat, ismeri a légkört érintő globális környezeti 

problémák kémiai hátterét és ezen problémák megoldására tett erőfeszítéseket; 

 ismeri a természetes vizek típusait, azok legfontosabb kémiai összetevőit a víz 

körforgásának és tulajdonságainak tükrében, példákat mond vízszennyező anyagokra, azok 

forrására, a szennyezés lehetséges következményeire, ismeri a víztisztítás folyamatának 

alapvető lépéseit, valamint a tiszta ivóvíz előállításának módját; 

 érti a kőzetek és a környezeti tényezők talajképző szerepét, példát mond alapvető kőzetekre, 

ásványokra, érti a hulladék és a szemét fogalmi megkülönböztetését, ismeri a hulladékok 

típusait, kezelésük módját, környezetre gyakorolt hatásukat; 

 példákkal szemlélteti egyes kémiai technológiák, illetve bizonyos anyagok 

felhasználásának környezetre gyakorolt pozitív és negatív hatásait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Vitakészség fejlesztése 
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 Problémamegoldó készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközökkel 

 Kommunikációs készség fejlesztése 

 A légkör kémiája 

 A természetes vizek kémiája 

 A talaj kémiája 

 A hulladékok 

 Új kihívások: ember, társadalom, környezet és kémia 

FOGALMAK 

zöld kémia, szelektív hulladékgyűjtés, veszélyes hulladék,  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése „Az emberiség legégetőbb globális problémái” címmel 

 A lakóhely környezetében működő környezettudatos cégek, vállalatok meglátogatása, a 

látottakról prezentáció készítése 

 A környezettudatosságot hangsúlyozó témanap vagy témahét szervezése 

 Projekt: „A XX. század nagy környezeti katasztrófái”, a projekt tartalmának bemutatása 

kiselőadás formájában 

 Információgyűjtés a zöld kémia elveivel kapcsolatban, a nehezebben teljesíthető célok előtt 

álló akadályok megismerése 

 Logikai térkép készítése a légkört felépítő összetevőkről és a leggyakoribb szennyezőkről 

 Javaslatok gyűjtése a légszennyezettség csökkentésével kapcsolatban 

 Poszter készítése a helyi vagy regionális vízmű ivóvíz-előállítási módjáról, illetve 

szennyvíztisztítási eljárásáról 

 Egy akváriumi szűrő működésének vizsgálata 

 A talajszennyezés egyszerű modellezése 

 Projekt vagy videofilm készítése „Hogyan érhető el a hulladékmentes élet?” címmel 

 Videofilm megtekintése a hulladékok újrahasznosításáról 

 

Témakör:  Laboratóriumi gyakorlatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

képes legyen eligazodni az érettségi követelményekben megfogalmazott ismeretekben. Tudja 

és értse a számítási feladatok megoldását. Nehézségek nélkül mutassa be a kötelező 

kísérleteket, azokat biztosan értelmezze, és helyezze el az elméleti ismeretek segítségével, 

legyen tisztában a lehetséges veszélyforrásokkal, baleseti és tűzvédelmi előírásokkal, azokat 

tartsa be. . Tuja használni a szakirodalmat ismeretei bővítésére. Legyen képes előadni, 

rendszerbe szedni ismereteit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerűbb és összetettebb kísérleteket is, megbecsüli 

azok várható eredményét. Magyarázza a látottakat és következtetéseket von le. 

 Ismeri az összes érettségi vizsgán előforduló kísérletet. 

 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- eszközöket biztosan ismeri, használja 

- tisztában van a baleseti forrásokkal, megelőzéssel 

- A munkavédelmi eszközöket jól használja 

- A kísérletezés szabályait betartja 

- Az elvégzett kísérletet értelmezi, magyarázza, következtetést von le 

- A feladat után rendet rak, nem hagy veszélyforrást a munkaasztalon 

- Jegyzőkönyvet készít a munkájáról 

 

FOGALMAK 

- Kísérlet, tervezés, magyarázat, következtetés, veszélyjelek, veszély-mondatok, 

biztonsági adatlap, munkavédelmi eszköz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

- bemutató kísérletek elemzése 

- egyéni kísérletek elvégzése önállóan,  

- csoportmunka, kísérlettervezés, egy problémafelvetés megoldására 

- jegyzőkönyv készítése a feladatokról 

- tanulói demonstrációk tartása 

 

Témakör:  Számítási feladatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM:  15  ÓRA 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

Értse, és értelmezze biztosan az összetett feladatokat, azokhoz megtalálja a megoldás 

módszerét. 

Gyakorlatot szerezzen a számítási feladatok típusaiban. 

Elméleti ismereteit pontosan használja a feladat megoldásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- Számítási feladatokat jól oldja meg 

- felismeri azok kémiai tartalmát 

- logikus gondolatmenetet dolgoz ki a feladat megoldásához 

- jól használja az összefüggéseket, törvényeket 

- pontosan alkalmazza a mértékegységeket 

- Hosszabban megfogalmazott összetett feladatokat is képes megoldani 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK: 

Tömegszázalékos összetétel, általános képlet, moláris tömeg, égetéskor keletkező gázkeverék 

összetételének vagy ismert kémiai átalakulás során keletkező anyagok mennyiségének 

ismeretében ismeretlen összegképlet meghatározása, lehetséges izomerek megadása, választás 

az izomerek közül tulajdonságok alapján. 

Gázkeverékek tömeg- és térfogatszázalékos összetételével, átlagos moláris tömegével [és 

relatív sűrűségével] kapcsolatos feladatok. 

Szerves vegyületeket tartalmazó oldatokkal kapcsolatos feladatok oldhatósággal, 

oldatkészítéssel, százalékokkal (tömeg, térfogat, anyagmennyiség) és koncentrációkkal 

(anyagmennyiség és tömeg). Oldatokkal kapcsolatos ismeretek alkalmazása más típusú (pl. 

sztöchimetriai) feladatokban. 

Reakcióegyenlet mennyiségi jelentésének felhasználásával megoldható szerves kémiai 

feladatok. 

Számítások képződéshő, reakcióhő és Hess-tétel alapján. [Kötési energia felhasználása 

termokémiai számításokban.] 

[Egyensúlyi állandó, egyensúlyi összetétel, átalakulási százalék számítása szerves anyagokat is 

tartalmazó egyensúlyi folyamatok alapján.] 

 

 

 

FOGALMAK 

A képlet és összetétel kapcsolata, oldatkoncentráció, egyenlet mennyiségi jelentése, reakcióhő, 

egyensúlyi állandó, pH, komplexek, kitermelés, veszteség,  

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

frontális feladatmegoldás, önálló feladatmegoldás algoritmus alapján, önálló feladatmegoldás 

otthon, önálló feladatmegoldás segítség nélkül, kísérlethez kapcsolt számítássi feladatok 
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HELYI TANTERV 

1. 1.: Magyar nyelv és irodalom 
 

Heti óraszám 5. évf.  6. évf. 7. évf. 8. évf. 0. évf. 9. évf. 10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Nyolc évfolyamos 4 4 4 3  3 4 4 5 

Nyelvi előkészítő     2 3 4 4 5 

AJTP     4 4 4 4 5 

 

1. 1. 1.: 5. ÉVFOLYAM 

HETI ÓRASZÁM: 4 (ÉVES ÓRASZÁM: 144 ÓRA) 
IRODALOM: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

NYELVTAN: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV 

A kommunikáció alapjai 
6 

 

Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 
8 

 

Állandósult szókapcsolatok 
5 

 

A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 

 
20 

Hangalak és jelentés      

 
6 

Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

 
13 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek tanítására 

évfolyamonként 14–14 óra 

14 

 

ÉVES ÓRASZÁM 72 

IRODALOM 

Család, otthon, nemzet – kisepikai alkotások (mese, monda, mítosz) és lírai 

alkotások 

18 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 
14+2 
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Szülőföld, táj – lírai és kisepikai alkotások 
8 

 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 1. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 
10+6 

 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek tanítására 

évfolyamonként 14–14 óra  

14 

ÉVES ÓRASZÁM 72 

Összes óraszám: 136 

 

Magyar nyelv 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I. Kommunikáció alapjai 

A jelek világa Az országunk jelképeinek eredete 

Történelmi jelképeink értelmezése 

A kommunikációs illemszabályok tudatosítása 

(üdvözlési szokások, SMS, chat) 

A kommunikáció fogalma, tényezői 

A kommunikáció nem nyelvi jelei 

A kommunikációs kapcsolat 

A beszélgetés 

II. Helyesírás, nyelvhelyesség – játékosan 

Hang és betű, az ábécé Megelevenedett ABC (rajzok) 

Beszédtechnika 

Nyelvtörők 

A magyar helyesírás értelemtükröző és értelem-

megkülönböztető szerepe 

Helyesírási szótárak és helyesírási tanácsadó 

portálak használata 

Betűrend, elválasztás 

Helyesírásunk alapelvei: a kiejtés elve 

Helyesírásunk alapelvei: a szóelemzés 

elve 

Helyesírásunk alapelvei: a hagyomány 

elve 

Helyesírásunk alapelvei: az egyszerűsítés 

elve 

III. Állandósult szókapcsolatok 

Szólások A magyar szólások, szóláshasonlatok, 

közmondások eredete: O. Nagy Gábor: Mi fán 

terem?, Kiss Gábor (Szerk.): Magyar 

szókincstár 

Az állandósult szókapcsolatok szerepe a 

szövegépítésben (jelentésbeli és stilisztikai 

többlet) 

A digitális kommunikáció állandósult 

szókapcsolatai és azok stilisztikai, jelentésbeli 

kifejezőereje  

Szóláshasonlatok 

Közmondások 

Szállóigék 

Köznyelvi metaforák 

IV. A nyelvi szintek: beszédhang, fonéma, szóelemek, szavak, szóösszetételek 
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Hangképzés, fonéma A hangképzés biológiája – digitális anyagok 

Beszédtechnika 

Madarak népnyelvi megnevezésének és 

hangjuknak összehasonlítása 

A személynévadás esztétikája 

Az összetett szavak kialakulása, 

jelentésváltozása, nyelvhelyességi kérdések 

Idegen elemű összetett szavak és 

nyelvhelyességi kérdéseik 

A szótő és a toldalékok helyes használata 

Nyelvi játékok: szóalkotási módok 

A magánhangzók csoportosítása 

Magánhangzótörvények: 

Hangrend 

Illeszkedés 

Mássalhangzótörvények: 

Részleges hasonulás 

Írásban jelöletlen és jelölt teljes hasonulás 

Összeolvadás 

Rövidülés 

Kiesés 

A szavak szerkezete: 

Egyszerű és összetett szavak 

Szótő és toldalékok 

A képző, a jel, a rag 

 

V. Hangalak és jelentés 

Egyjelentésű szavak A hangalak és a jelentés szerepe az írásbeli és 

szóbeli megnyilatkozásban 

Nyelvi humor 

Hangutánzó szavak a tanult idegen nyelvben 

Többjelentésű szavak 

Azonos alakú szavak 

Rokon értelmű szavak 

Ellentétes jelentésű és hasonló alakú 

szavak 

Hangutánzó, hangulatfestő szavak 

 

VI. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

Felelet, szóbeli beszámoló, vázlat  Az írásbeli magnyilatkozások műfajai, műfaji  

jellegzetességei    

A szövegalkotás fázisai   

A szövegalkotás mint tanulási módszer     

Kreatív írás 

A leírás 

Az elbeszélés 

A párbeszéd 

A levél (hagyományos, elektronikus) 

A plakát, a meghívó 

A jellemzés 

+ 14 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

TÉMAKÖR: A kommunikáció alapjai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek megismerése, alkalmazása és üzenetének 

felismerése a mindennapi beszédhelyzetekben 

 A nyelv zenei kifejezőeszközeinek megismerése, alkalmazása 

 A hallás utáni szövegértési készség fejlesztése 
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 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 A jelek felismerése, elkülönítése, csoportosítása 

 A kommunikáció tényezőinek megismerése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek felismerése, alkalmazása 

 A kommunikációs kapcsolat illemszabályainak tudatosítása, alkalmazása 

FOGALMAK 

természetes jelek, mesterséges jelek, jelrendszerek, feladó, címzett, üzenet, kód, csatorna, 

beszédhelyzet, arcjáték, gesztusok, testhelyzet, külső megjelenés, térköz; hangsúly, hanglejtés, 

tempó, hangerő, szünet, csend; megszólítás, bemutatkozás, bemutatás, kérdés, kérés 

TÉMAKÖR: Helyesírás, nyelvhelyesség játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapvető helyesírási szabályok megismerése (kiejtés elve, szóelemzés elve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés elve) 

 A megismert helyesírási esetek felismerése írott szövegekben, és tudatos alkalmazása 

a szövegalkotásban 

FOGALMAK 

hang és betű, ábécé, helyesírási alapelv (kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, 

egyszerűsítés elve) elválasztás, helyes kiejtés, nyelvi normáknak megfelelő mondatalkotás, 

határozóragok megfelelő használata 

TÉMAKÖR: Állandósult szókapcsolatok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szókincsfejlesztése, a nyelvhelyességi szabályok alkalmazása 

 Az állandósult szókapcsolatok, szólások, közmondások értelmezése, szerkezetének, 

használati körének megfigyelése 

 A leggyakoribb mindennapi metaforák jelentésszerkezetének megfigyelése a beszélt 

és írott szövegekben – játékos gyakorlatokkal 

FOGALMAK 

állandósult szókapcsolat, szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, köznyelvi metaforák 

TÉMAKÖR: A nyelvi szintek: a beszédhang, a fonéma, a szóelemek, a szavak, az összetett 

szavak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A beszédhangok képzésének megismerése, csoportosításának alapjai 

 A szavak szerkezetének felismerése  

 A főbb szóelemek és funkciójuk (képző, jel, rag) felismerése, elkülönítése 

 A szavak jelentésbeli és pragmatikai szerepének megfigyelése a kommunikációban 
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 Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás) felismerése  

 Nyelvi játékok, szójátékok, szóalkotás különféle módjainak megismerése, digitális 

programok használatával is 

FOGALMAK  

beszédhang, fonéma, magánhangzó, mássalhangzó, hangkapcsolódási szabályszerűségek, szó, 

szóelem, egyszerű szó, összetett szó  

TÉMAKÖR: Hangalak és jelentés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

  A hangalak és a jelentés kapcsolatának, illetve a jelentésmezőnek a felismerése 

 Az egyjelentésű, a többjelentésű, az azonos alakú, az ellentétes jelentésű szavak, a rokon 

értelmű szavak, a hasonló alakú szavak, a hangutánzó és a hangulatfestő szavak 

jelentése, felismerése 

 Gyakorlatszerzés a szavak jelentésviszonyainak sokféleségében 

FOGALMAK 

egyjelentésű, többjelentésű, hasonló alakú, ellentétes jelentésű, hangutánzó, hangulatfestő 

szavak, jelentésmező 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 13 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Szöveghű, értő szövegolvasás gyakorlása 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 Olvasási stratégiák alkalmazása 

 A szóbeli és írásbeli szövegalkotási készség fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 Szövegtípusok I. (feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat) jellemzőinek 

felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok II. (elbeszélés, leírás, jellemzés, könyvismertetés, hagyományos levél, 

elektronikus levél: e-mail) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Szövegtípusok III. (plakát, meghívó) jellemzőinek felismerése, alkalmazása 

 Helyesírási és a szövegtípusoknak megfelelő alapvető szövegszerkesztési szabályok 

ismerete 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, feleletterv, felelet, szóbeli beszámoló, vázlat, jellemzés, levél, elektronikus 

levél, plakát, meghívó, könyvismertető 

 

Magyar irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 
AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK 

I. Család, otthon, nemzet 
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Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék Nemes Nagy Ágnes: Bors néni könyve - 

részletek 

 

Petőfi Sándor: Egy estém otthon 

                         Füstbe ment terv 

                         Magyar vagyok 

Móra: Csalóka Péter  

Petőfi Sándor: Arany Lacinak 

 

Arany János: Családi kör Ágh István: Virágosat álmodtam 

Kányádi Sándor: Nagyanyó-kenyér Kányádi Sándor: Befagyott a Nyárád 

Fehérlófia  

Tündérszép Ilona és Árgyélus Az égig érő fa (magyar népmese) 

Arany János: Rege a csodaszarvasról Attila földje (népmese) 

Görög mítosz: Daidalosz és Ikarosz  

 

 

Bibliai történetek 

      A világ teremtése 

      Noé,  

      Jézus születése,  

     A betlehemi királyok 

Az Édenkert története 

József Attila: Betlehemi királyok 

Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?  

Dávid és Góliát, további bibliai történetek  

II. Petőfi Sándor: János vitéz 

III. Szülőföld, táj 

Petőfi Sándor: Szülőföldemen Petőfi Sándor: Távolból  

Ady Endre: Föl-földobott kő 

 

Petőfi Sándor: Az alföld 

Petőfi Sándor: Úti levelek (részlet) 

Nagy László: Balatonparton 

Weöres Sándor: Tájkép 

IV. Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

+ 14 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

TÉMAKÖR: Család, otthon, nemzet – kisepikai (mese, monda, mítosz) és lírai alkotások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családi és baráti kapcsolatok sokféleségének megismerése irodalmi szövegek által 

 Különböző korokban keletkezett, különböző műfajú szövegek tematikus rokonságának, 

problémafelvetéseinek tanulmányozása 

 A korábban megismert műfajokhoz (pl. mese, monda) kapcsolódó elemzési szempontok 

alkalmazása hasonló témájú szövegekben 

 Személyes vélemény megfogalmazása a szövegekben felvetett problémákról, azok 

személyes élethelyzethez kapcsolása 

 

 

 

FOGALMAK 
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népmese, mese, mesealak, meseformálás, meseszám, kaland, motívum, monda, rege, mítosz, 

valamint a témakörhöz választott szövegek elemzéséhez kapcsolódó fogalmak: hagyomány, 

nemzeti hagyomány, nemzeti kultúra, hazaszeretet, eredetmonda, dal, életkép, idill, lírai én 

TÉMAKÖR: Petőfi Sándor: János vitéz 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra + 2 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 A mű cselekményének megismerése, fő fordulópontjainak értelmezése 

 A költői szöveg részletének és más médiumbeli megjelenítésének (rajzfilm, színmű, 

illusztráció, stb.) összehasonlítása 

 A szöveg néhány részletében a poétikai eszközök felismerése, szerepük értelmezése: 

verselés, szóképek, alakzatok 

 Alapvető verstani és műfaji fogalmak megismerése, alkalmazása a mű bemutatásakor 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; ütemhangsúlyos verselés, verssor; felező tizenkettes, páros  

rím; hasonlat, metafora, megszemélyesítés; párhuzam, ellentét 

TÉMAKÖR: Szülőföld, táj  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK:  

 A tájhoz, környezethez fűződő érzéseket, gondolatokat kifejező szövegek megértése, 

összehasonlítása 

 A táj- és környezetfestés eszközeiként szolgáló nyelvi formák megfigyelése lírai és 

prózai szövegekben 

 A nyelv változó természetének megfigyelése különböző példák alapján 

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó földrajzi 

kérdések megbeszélése 

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 A szövegek vizuális értését erősítő ábrák, illusztrációk készítése különböző 

technikákkal 

  Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

hagyomány, napló, személyesség, tájleírás, téma, útleírás 

TÉMAKÖR: Prózai nagyepika – Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 6 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 
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 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

FOGALMAK 

Az epikai mű szerkezete: előkészítés, cselekmény, fordulat, bonyodalom, tetőpont, megoldás, 

végkifejlet, helyszín, főszereplő, mellékszereplő 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Petőfi Sándor: János vitéz 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

MEMORITEREK: 

Weöres Sándor: Ó, ha cinke volnék 

Petőfi Sándor: János vitéz (részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem 

Arany János: Rege a csodaszarvasról (részlet) 

Arany János: Családi kör (részlet) 

 

1. 1. 2.: 6. ÉVFOLYAM 

HETI ÓRASZÁM: 4 (ÉVES ÓRASZÁM: 144 ÓRA) 
IRODALOM: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

NYELVTAN: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

Témakör neve 
Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV 

Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, 

szövegértési tudnivalók 

46+8 

 

Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                  4 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET – az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolyamonként 14-14 óra 

14 

 

ÉVES ÓRASZÁM 72 

IRODALOM 

Egy szabadon választott meseregény elemzése 
4 
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Hősök az irodalomban 
10 

 

Arany János: Toldi 
16 

 

Szeretet, hazaszeretet, szerelem 
11 

 

Prózai nagyepika – ifjúsági regény 2.  - Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
12 

 

Szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 
5 

 

SZABADON FELHASZNÁLHATÓ ÓRAKERET (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek tanítására 

évfolyamonként 14–14 óra 

14 

 

ÉVES ÓRASZÁM 72 

Összes óraszám: 136 

 

Magyar nyelv 

TÖRZSANYAG 

 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I. Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

Szóelemek, szófajok Tulajdonnevek köznevesülése 

Köznevek tulajdonnévvé válása 

Történelmi ragadványnevek 

Melléknevek főnevesülése 

Melléknevek metaforikus jelentése 

Emberi tulajdonságok megjelenése az 

állandósult szókapcsolatokban 

A számnevek megjelenése az állandósult 

szókapcsolatokban, mondókákban 

Karinthy Frigyes: Tegeződés 

Többszófajúság 

Szófajváltás 

Az állandósult szókapcsolatok és a szófajok 

Az igenevek kapcsolata a többi szófajjal 

A névmások szerepe a mondat- és 

szövegépítésben  

Hagyományos és digitális helyesírási szótárak 

és portálok használata 

A szófajok használatának nyelvhelyességi 

kérdései 

Az ige fogalma 

Az igeidők 

Az igemódok 

Az ige ragozása 

A leggyakoribb igeképzők 

Az igék helyesírása 

A határozószó 

A főnév 

Személynevek és helyesírásuk 

A földrajzi nevek és helyesírásuk 

Az állatnevek, égitestek, márkanevek és 

helyesírásuk 

Az intézménynevek, címek, díjak és 

helyesírásuk 

A melléknév  

A melléknevek helyesírása 

A számnév 

A számnév helyesírása 

A névmások 
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A személyes és birtokos névmás  

A kölcsönös és visszaható névmás 

A mutató és kérdő névmás 

A vonatkozó, határozatlan és általános 

névmás 

Az igenevek: 

   A főnévi igenév 

   A melléknévi igenév 

   A határozói igenév 

Viszonyszók, mondatszók 

II. Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei                 

A hagyományos és digitális könyv- és 

könyvtárhasználat 

Elméleti tananyag helyett gyakorlati feladatokat 

javaslunk: könyvtárak, múzeumok, kiállítások 

felkeresése, megtekintése 

Sajtótermékek jellemző jegyei  

+ 14 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

TÉMAKÖR: Szófajok a nagyobb nyelvi egységekben: a mondatokban és a szövegben.  A 

szófajokhoz kapcsolódó helyesírási, nyelvhelyességi, szövegalkotási, szövegértési 

tudnivalók     

JAVASOLT ÓRASZÁM: 46 óra + 8 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Helyesírási készség fejlesztése 

 A szójelentés, a metaforikus jelentés, a több szófajúság megismerése 

 A szavak jelentésbeli szerepe és gyakorlati alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

kommunikációban 

 A szófajok felismerése helyes leírása a mondatban és a szövegben: ige, főnév, számnév, 

határozószó, igenevek, névmások, viszonyszók, mondatszók 

 Az iskolai helyesírási segédeszközök: szótár, szabályzat és helyesírási portálok önálló 

használata  

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 Szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű és értő szövegolvasás gyakorlása 

 A hagyományos és a digitális íráshasználat fejlesztése 

 A kreatív írás gyakorlása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség kialakítása 

FOGALMAK 

szó, szóelem, szófajok: ige, főnév, melléknév, számnév, határozószó, igenevek, névmások, 

viszonyszók, mondatszók 

TÉMAKÖR: Könyv- és könyvtárhasználat, a kultúra helyszínei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra   
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A könyvtárak típusaival és jellemzőivel való ismerkedés 

 Megadott szempontok alapján önálló gyűjtőmunka végzése a könyvtárban és digitális 

felületeken 

 Az információ-keresés, –gyűjtés alapvető technikáinak gyakorlása 

 Képzőművészeti gyűjtemények megismerése vezetéssel 

 Részvétel múzeumpedagógiai és könyvtárismereti foglalkozáson, és az azt előkészítő 

osztálytermi órán 

 Néhány sajtótermék szerkezetének, tartalmának áttekintése 

 Megadott szempontok alapján reflexió megfogalmazása a múzeumban, színházban, 

könyvtárban szerzett tapasztalatokról 

FOGALMAK 

könyvtár, katalógus, digitális adattárak, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, sajtó, folyóirat, rovat, 

célcsoport, könyvismertetés 

Magyar irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Választható magyar ifjúsági vagy meseregény  

Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér 

Szabó Magda: Tündér Lala 

Fekete István: A koppányi aga testamentuma 

Fekete István: Bogáncs 

(Egy kiválasztása kötelező.) 

II. Hősök az irodalomban 

II.1. Hagyomány és irodalom 

Arany János: Mátyás anyja Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata 

Arany János: A walesi bárdok 

Hősök–mondák: 

 Beckó vára vagy Csörsz árka 

 Szent László legendája vagy Lehel kürtje 

A párok közül az egyik kötelező, a másik a választható művek közé kerül. 

 Kittenberger Kálmán: Oroszlánvadászataimból (részlet) vagy Széchenyi Zsigmond: 

Csui (részlet) 

(Választható) 

 Torna vára (Felvidék) vagy Tordai hasadék ( Erdély) vagy A Lendvai vár (Muravidék) 

vagy délvidéki Mátyás-mondák  

(A felsoroltak közül az egyik kötelező. Lehetőség van arra, hogy a tanárok a saját régiójuk 

mondáit válasszák.) 

II.2. Irodalom és mozgókép 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

III. Arany János: Toldi 

IV. Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Bibliai történetek 

     Mária és József története 

     Jézus tanítása a gyermekekről 

     (karácsonyi ünnepkör) 

 

Ady Endre: Karácsony 

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony 

Juhász Gyula: Karácsony felé 

Fekete István: Róráté 

Kányádi Sándor: Hattyúdal 
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Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel  

 

Lázár Ervin: Az élet titka (Eredeti üzenet) 
Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

Szendrey Júlia: Magyar gyermek éneke 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Vörösmarty Mihály: Szózat  

Petőfi Sándor: Honfidal 

 
Irodalom és mozgókép 

Hollós László–Dala István: Szerelmes 

földrajz/ vagy 

Rockenbauer Pál: Másfélmillió lépés 

Magyarországon (részlet, lehetőleg a 

saját régióról) 

Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem Kőmíves Kelemen  

Szerelem a népdalokban: 

Tavaszi szél vizet áraszt 

A csitári hegyek alatt 

 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Radnóti Miklós: Bájoló 

V. Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

VI. Választható világirodalmi ifjúsági regény 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe vagy 

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg  

+ 14 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

Témakör: Egy szabadon választott magyar mese- vagy ifjúsági regény elemzése 

Javasolt óraszám: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése, és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény főbb fordulópontjainak felismerése 

 Egyes szereplők jellemzése 

 Főbb helyszínek, térbeli viszonyok azonosítása 

 A cselekmény és térszerkezet vizuális megjelenítése analóg vagy digitális médiumban 

Témakör: Hősök az irodalomban 

Javasolt óraszám: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőiről, a megjelenített élethelyzetekről szóban és írásban 

véleményt fogalmaz meg 

 A hősiesség különböző példáit kifejező szövegek megértése és összehasonlítása   

  A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

 A különböző korszakokban született szövegek nyelvi eltéréseinek összevetése  

 Az irodalmi szövegek keletkezéséhez, megértéséhez, tartalmához kapcsolódó 

történelmi, földrajzi kérdések megbeszélése 

 Irodalmi atlasz vagy térkép használata 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 
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FOGALMAK 

próbatétel, ismétlődő motívum, időmértékes verselés, vándortéma; daktilus, spondeus, 

hexameter; epigramma, ballada, vígballada, népballada, műballada, balladai homály, kihagyás  

Témakör: Arany János: Toldi 

Javasolt óraszám: 16 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mű szövegének közös órai feldolgozása 

 Az olvasás és megértés nyelvi nehézségeinek feltárása, szókincsbővítés és olvasási 

stratégiák fejlesztése 

 Az elbeszélő költemény műfaji jellemzőinek felismerése, értelmezése a mű 

vonatkozásában 

 Az alkotás néhány stíluselemének megfigyelése (pl. verselés, szóképek, alakzatok) 

 A mű erkölcsi kérdésfelvetéseinek (bűn, bosszú, megtisztulás, testvérviszály stb.) 

megtárgyalása 

 Az elbeszélői szerepek (narráció, költői kiszólások, rokonszenv) felismerése, 

értelmezése a jelentésteremtésben 

FOGALMAK 

verses epika, elbeszélő költemény; s, előhang, epizód, késleltetés; allegória; fokozás, túlzás, 

megszólítás 

Témakör: Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

Javasolt óraszám: 11 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az olvasott szöveg szereplőinek érzelmeiről, gondolatairól, az élethelyzetekről 

vélemény megfogalmazása szóban és írásban  

 A szeretet, szerelem, hazaszeretet különböző példáit kifejező szövegek megértése és 

összehasonlítása    

  A téma megjelenítését különböző korokban és műfajokban szolgáló nyelvi formák 

elkülönítése lírai és prózai szövegekben 

 A különböző korokban és műfajokban megjelenő témák nyelvi formáinak elkülönítése  

 A szövegek összevetése a keletkezésükhöz, megértésükhöz, tartalmukhoz kapcsolódó 

valós helyszínek különböző korokból származó képi ábrázolásaival 

 Kisebb projektmunkák, a szövegekhez kapcsolódó közös kutatási feladatok elvégzése 

FOGALMAK 

líra, lírai alany, lírai én, téma, motívum; versforma, rímszerkezet, keresztrím, alliteráció; dal, 

népdal 

Témakör: Prózai nagyepika – Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Javasolt óraszám: 12 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 
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FOGALMAK 

történelmi regény, elbeszélő, időszerkezet, több szálon futó cselekmény, jellemek 

Témakör: Egy szabadon választott világirodalmi ifjúsági regény 

Javasolt óraszám: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, erkölcsi konfliktusok azonosítása, 

véleményalkotás 

 A cselekmény fordulópontjainak összekapcsolása a műfaj jellegzetességeivel 

 A főbb szereplők kapcsolatának értelmezése 

 A szereplők közötti kapcsolatok vizuális megjelenítése analóg vagy digitális 

médiumban 

 Szövegalkotás az egyes szereplők nézőpontjának megjelenítésével 

FOGALMAK 

A korábban tanult poétikai fogalmak alkalmazása a választott regénynek megfelelően 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

Választható magyar ifjúsági vagy meseregény (a táblázatban felsorolt művek közül a 

szaktanár jelöli ki) 

Arany János: Toldi 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Választható világirodalmi ifjúsági regény (a táblázatban felsorolt művek közül a szaktanár 

jelöli ki) 

 

MEMORITEREK: 

Arany János: A walesi bárdok (részlet) 

Arany János: Toldi (részletek) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (1-2. vsz.) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (1. és 2. vsz.+13.,14. vsz.) 

 

1. 1. 2. 1.: DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ  

6. ÉVFOLYAM 
HETI ÓRASZÁM: 1 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 36 ÓRA) 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 Szabályjátékok, népi játékok (7 óra) 

 Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) (4 óra) 

 Rögtönzés (5 óra) 

 Saját történetek feldolgozása (5 óra) 

 Műalkotások feldolgozása (3 óra+2) 

 Dramaturgiai alapfogalmak (3 óra) 

 A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) (2 óra) 

 Színházi műfajok, stílusok (2 óra) 

 Színházi előadás megtekintése (3 óra) 
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Témakör 

neve 

óra-

szám 

Tanulási 

eredmények 

 

A témakör 

tanulása 

eredményeként a 

tanuló: 

Fejlesztési 

feladatok és 

ismeretek 

Fogalmak 
Javasolt 

tevékenységek 

Szabályjáté

kok, népi 

játékok 

7  felfedezi a tér, 

az idő, a tempó, 

a ritmus 

sajátosságait és 

összefüggéseit; 

 megfigyeli, 

azonosítja és 

értelmezi a 

tárgyi világ 

jelenségeit; 

 felidézi a látott, 

hallott, érzékelt 

verbális, 

vokális, 

vizuális, 

kinetikus 

hatásokat; 

 kitalál és 

alkalmaz 

elképzelt 

verbális, 

vokális, 

vizuális, 

kinetikus 

hatásokat; 

 tudatosan 

irányítja és 

összpontosítja 

figyelmét a 

környezete 

jelenségeire; 

 koncentrált 

figyelemmel 

végzi a 

játékszabályok 

adta keretek 

 Beszéd- és 

légzéstechnikai 

gyakorlatok (a 

hangsúly-, a 

beszédtempó- 

és a 

hangmagasságv

áltásra épülő 

gyakorlatok) 

 A látott, hallott, 

érzékelt 

verbális, 

vokális, 

vizuális, 

kinetikus 

hatások 

felidézése 

 Koncentrációs 

és 

lazítógyakorlat

ok az ismert 

gyakorlatok 

formai 

nehezítésével, 

illetve új 

gyakorlatok 

megismerésével 

 A figyelem 

összpontosítása 

és tudatos 

irányítása a 

környezet 

jelenségeire 

 Térérzékelést, 

tájékozódást, 

koordinációt, 

egyensúlyérzék

beszédtech

nika, 

légzéstech

nika, 

hangerő, 

hangmaga

sság, 

hangterjed

elem, 

hangszín, 

hanglejtés, 

beszédtem

pó, 

beszédritm

us, 

szünettartá

s, 

testtartás, 

gesztus, 

mimika, 

tekintet, 

koncentrác

ió, lazítás, 

egyensúly, 

koordináci

ó, 

térhasznál

at, 

együttműk

ödés 

 

 A kifejező közlés 

technikai alapjainak 

elsajátítása – 

artikulációs 

gyakorlatok, tempó-

, hangsúly- és 

hanglejtésgyakorlat

ok (pl. beszédre 

késztető játékok, 

hanggyakorlatok)  

 Beszédgyakorlatok 

szavakkal, 

szókapcsolatokkal, 

mondatokkal; 

beszédgyakorlatok 

egyszerű, könnyen 

tanulható 

szövegekkel  

 Nem verbális 

kommunikációs 

játékok: beszéd 

nélküli gyakorlatok 

egész csoportban 

különféle 

kommunikációs 

helyzetekben, kis 

csoportokban és 

párosával 

 Koncentrációs 

gyakorlatok a 

figyelem 

irányítására, a 

mozgás 

koordinációjára, az 

együttműködésre, 

az egymáshoz 

igazodásra 
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között 

tevékenységeit; 

 megfigyeli, 

azonosítja és 

értelmezi a 

környezetéből 

érkező 

hatásokra adott 

saját válaszait; 

 értelmezi 

önmagát a 

csoport 

részeként, 

illetve a 

csoportos 

tevékenység 

alkotó 

közreműködője

ként. 

et fejlesztő 

gyakorlatok 

 A tér, az idő, a 

tempó, a ritmus 

sajátosságainak 

és 

összefüggésein

ek felfedezése 

 Csoportépítő 

játékok 

csoportos és páros 

formákban  

 A térérzékelést, a 

térbeli tájékozódást, 

a 

mozgáskoordináció

t fejlesztő 

egyszerűbb 

gyakorlatok 

 Az egész csoport 

együttműködését 

igénylő játékok 

 

Dramatiku

s játékok 

(szöveggel, 

hanggal, 

bábbal, 

zenével, 

mozgással, 

tánccal) 

4  fejleszti az 

együttműködés

re és a 

konszenzus 

kialakítására 

irányuló 

gyakorlatát; 

 adekvát módon 

alkalmazza a 

verbális és 

nonverbális 

kifejezés 

eszközeit; 

 felfedezi a 

tárgyi világ 

kínálta 

eszközöket, 

ezek művészi 

formáit (pl. a 

bábot és a 

maszkot); 

 használja a tér 

sajátosságaiban 

 Az 

együttműködésr

e és a 

konszenzus 

kialakítására 

irányuló 

gyakorlat 

fejlesztése 

 A verbális és 

nonverbális 

kifejezés 

eszközeinek 

adekvát módon 

történő 

alkalmazása 

 A tér 

sajátosságaiban 

rejlő 

lehetőségek 

figyelembevétel

e a dramatikus 

játékokban 

 A tárgyi világ 

kínálta 

drámajáté

k, 

kommunik

áció, 

interakció 

 

 Csoporton belüli 

kommunikációt és 

együttműködést 

erősítő játékok 

 Megadott témára, 

címre alkotott 

állóképek, 

képsorozatok 

 Egyszerű szituációk 

megjelenítése 

különféle 

eszközrendszerek 

használatával (pl. 

némajáték, 

számsorok, 

halandzsa) 

 Bábos, maszkos 

formák használata a 

szerepbelépés 

elősegítésére, 

illetve a 

játéklehetőségek 

kitágítására 
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rejlő 

lehetőségeket; 

 felfedezi a 

feszültség 

élményét és 

szerepét a 

dramatikus 

tevékenységek

ben; 

 felismeri a 

helyzetek 

feldolgozása 

során a 

szerkesztésben 

rejlő 

lehetőségeket. 

eszközök, és 

ezek művészi 

formáinak (pl. a 

báb és a maszk) 

alkalmazása a 

dramatikus 

játékok során 

 A feszültség 

élményének és 

szerepének 

felfedezése a 

dramatikus 

tevékenységben 

 Kommunikáció

s játékok 

 Interakciós 

játékok 

Rögtönzés 5  az 

alkotótevéke

nység során 

használja a 

megismert 

kifejezési 

formákat; 

 felfedezi a 

szerepbe 

lépésben és 

az 

együttjátszás

ban rejlő 

lehetőségeke

t; 

 felismeri és 

alapszinten 

alkalmazza a 

kapcsolat 

létrehozásán

ak és 

fenntartásán

ak 

technikáit. 

 A szerepbe 

lépésben és az 

együttjátszásba

n rejlő 

lehetőségek 

felfedezése  

 A kapcsolat 

létrehozási és 

fenntartási 

technikáinak 

alapszinten 

történő 

alkalmazása 

 Rögtönzéses 

gyakorlatok 

közösen 

egyeztetett 

karakterek 

szerepeltetésév

el 

 Rögtönzés 

közösen 

választott 

témára, a tanár 

által megadott 

szituációk 

alapelemei

, szerep, 

szerepbe 

lépés, 

típusok 

ábrázolása 

 

 Rögtönzés a tanár 

által megadott 

témák vagy 

fogalmak alapján 

 Rögtönzés a tanulók 

által közösen 

kidolgozott 

cselekményvázra 

(jelenetvázra) 

építve 

 Szituációs játékok a 

szereplők 

jellegzetes 

vonásainak 

megadásával, 

befejezetlen 

történetre 

 Nem verbális 

kifejezőeszközökre 

építő rögtönzések 

(pl. témára, 

fogalomra, 

mozdulatra, 

hangeffektusokra, 

tárgyakkal)  
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szervezési 

formában 

 A rögtönzés 

értelmezése, 

megvitatása 

 A rögtönzésre 

épülő 

alkotótevékeny

ség során a 

megismert 

kifejezési 

formák 

alkalmazása 

 Feszültségteli 

hétköznapi 

helyzetek 

megjelenítése és 

közös értelmezése; 

a szereplők 

cselekvési 

lehetőségeinek 

keresése (célok, 

szándékok, gátak 

vizsgálata) 

 Rögtönzés a 

megismert 

kifejezési formák 

alkalmazásával 

Saját 

történetek 

feldolgozás

a 

5  megkülönbözte

ti és alapszinten 

alkalmazza a 

dramaturgiai 

alapfogalmakat

; 

 értelmezi a 

megélt, a látott-

hallott-

olvasott, a 

kitalált 

történeteket a 

különböző 

dramatikus 

tevékenységek 

révén; 

 felismeri és 

megvizsgálja a 

problémahelyz

eteket és azok 

lehetséges 

megoldási 

alternatíváit; 

 alkalmazza a 

tanult 

dramatikus 

technikákat a 

helyzetek 

 Történetek 

(látott, hallott, 

olvasott, a tanár 

által hozott, a 

tanulók 

élményeiből 

építkező) 

dramatikus 

feldolgozása 

 A kiscsoportos 

dramatikus 

tevékenységben 

a vizsgált 

tartalmakhoz a 

tanulók önálló 

döntései alapján 

formai 

megoldások 

társítása 

 Történetek, 

élmények 

dramatikus 

feltárása során a 

tanár és a 

tanulók által 

közösen 

választott 

bábos, zenés 

forma és 

tartalom, 

feszültség, 

hatás, 

döntési 

helyzet 

 

 Spontán beszédre 

késztető 

gyakorlatok (pl. 

közös mondandó, 

történetgazda) 

 Feszültségteli 

jelenetek felidézése 

kiscsoportos 

rögtönzések 

formájában 

 Közös 

történetalkotás 

feszültségteli 

jelenetekre építve 

 Analóg történetek 

alkotása, analóg 

helyzetek 

dramatikus 

feldolgozása 

 A távolítás egyéb 

technikáinak 

alkalmazása (pl. a 

megfordítás vagy a 

szerepcsere 

lehetőségeinek 

alkalmazása) 

 A szereplő 

sokszorozása adta 
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megjelenítéséb

en. 

 

vagy mozgásos 

elemek 

alkalmazása 

 Történetek, 

döntési 

helyzetek 

értelmezése, 

megvitatása 

 

lehetőségek 

kibontása, 

alkalmazása (pl. a 

szereplő és a belső 

hangok külön 

választása) 

 Távolítás más 

művészeti területek 

formanyelvének 

alkalmazásával 

 

Műalkotás

ok 

feldolgozás

a 

3+2  értelmezi a 

megélt, a 

látott-hallott-

olvasott, a 

kitalált 

történeteket a 

különböző 

dramatikus 

tevékenységek 

révén; 

 felismeri és 

megvizsgálja a 

problémahelyz

eteket és azok 

lehetséges 

megoldási 

alternatíváit. 

 

 A látott-hallott-

olvasott 

történetek 

különböző 

dramatikus 

tevékenységekk

el történő 

értelmezése 

 Irodalmi 

művekben 

megjelenő 

döntési 

helyzetek 

elemzése, 

feldolgozása 

dramatikus 

tevékenységekk

el (pl. balladák, 

mesék, 

elbeszélő 

költemények, 

mítoszok, 

mondák, kortárs 

irodalmi 

alkotások, a 

tanulókat 

érdeklő 

konfliktushelyz

etek, emberi 

problémák 

alapján) 

fény-

árnyék, 

hangsúlyo

s pontok, 

kontraszt, 

forma, 

méretarán

y, ritmus a 

művészetb

en, tempó, 

harmónia, 

diszharmó

nia 

 

 Ritmusjátékok a 

műelemzésben 

 Különböző 

művészeti alkotások 

maszkos, bábos 

és/vagy mozgásos, 

táncos dramatikus 

tevékenységekkel 

történő 

megközelítése 

 Különböző 

karakterek 

kifejezése, 

jellemzése 

mozgással, tánccal 

 Művészi 

szövegrészletek, a 

(nép) hagyomány 

szövegeinek 

és/vagy más 

elemeinek 

felhasználása 

különböző 

dramatikus 

tevékenységekben 
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 Az irodalmi 

művekben 

megjelenő 

döntési 

helyzetek 

lehetséges 

megoldási 

alternatíváinak 

felismerése és 

vizsgálata 

különféle 

dramatikus 

tevékenységekk

el 

 Dramatikus 

improvizációk 

irodalmi művek 

vagy (nép) 

hagyomány 

felhasználásáva

l 

 Különböző 

irodalmi vagy 

művészeti 

alkotások (pl. 

zene, 

képzőművészet, 

film, fotó, 

iparművészet) 

játékon, 

megjelenítésen 

keresztül 

történő 

megközelítése 

 

Dramaturg

iai 

alapfogalm

ak 

3  megkülönbö

zteti és 

alapszinten 

alkalmazza a 

dramaturgiai 

alapfogalma

kat; 

 A szerep 

alapelemeinek 

(funkció, 

karakter, 

viszonyok) 

felismerése és 

alkalmazása 

szerep, 

funkció, 

karakter, 

viszony, 

téma, 

történet, 

cselekmén

y, 

cselekmén

 Szerepjátékok 

megadott 

dramaturgiai 

szerkezetekre 

 Közös 

történetépítés 

dramatikus 

eszközökkel 
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 felismeri és 

azonosítja a 

dramatikus 

szituációk 

jellemzőit 

(szereplők, 

viszonyrends

zer, cél, 

szándék, 

akarat, 

konfliktus, 

feloldás). 

 

dramatikus 

játékok során 

 A cselekmény 

alapelemeinek 

(téma, történet, 

cselekmény, 

esemény) 

felismerése és 

alkalmazása 

dramatikus 

játékok során 

 A dramatikus 

szituációk 

alapelemeinek 

(szereplők, 

hely, idő, 

viszonyrendsze

r, probléma) 

felismerése és 

azonosítása 

 

yszál, 

esemény 

 

 A felépített és 

megjelenített 

történetek 

dramaturgiai 

szempontú 

elemzése 

 

A színház 

kifejezőesz

közei 

(szöveg, 

hang, báb, 

zene, 

mozgás, 

tánc) 

2  felfedezi a 

kommunikác

iós jelek 

jelentéshord

ozó és 

jelentéstere

mtő erejét; 

 felismeri és 

azonosítja a 

dráma és a 

színház 

formanyelvi 

sajátosságait 

a látott 

előadásokba

n. 

 

 A szöveg 

megjelenési 

formái a 

színpadon 

 A 

kommunikációs 

jelek 

jelentéshordozó 

és 

jelentésteremtő 

erejének 

felismerése 

 A színház 

akusztikus 

kifejezőeszköze

i (élő zene, zörej 

stb.) 

 A színházi 

vizualitás 

eszközei 

(díszlet, jelmez, 

fény stb.) 

dialógus, 

monológ, 

élő zene, 

hangeffekt

, díszlet, 

jelmez, 

fényeffekt, 

báb, 

maszk, 

árnyjáték 

 

 Hangra, zörejre, 

ritmusra, zenére 

épülő dramatikus 

tevékenységek 

 Kísérletezés a 

színházi vizualitás 

eszközeivel 

dramatikus 

tevékenységek 

során 

 Dramatikus 

tevékenységek 

berendezési 

tárgyakkal, kellék- 

és 

jelmezhasználattal 

 Kapcsolatfelvétel, 

dialógus, monológ 

szöveges, 

mozgásos, táncos, 

maszkos, bábos 

tevékenységekben 
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 Bábhasználat, 

bábszínház 

 Mozgás és tánc 

a színpadon 

 

 A színházi 

kifejezőeszközök 

használatának 

értelmezése – kis- 

és nagycsoportos 

formákban és/vagy 

dramatikus 

tevékenységekben 

 

Színházi 

műfajok, 

stílusok 

2  felismeri és 

azonosítja a 

dráma és a 

színház 

formanyelvi 

sajátosságait 

a látott 

előadásokba

n. 

 

 Alapvető 

színpadi 

műfajok 

felismerése és 

megkülönböztet

ése 

 Alapvető 

színpadi 

műfajok 

jellemző 

jegyeinek 

elkülönítése és 

egyes 

elemeinek 

alkalmazása 

saját játékokban 

 A színházi 

előadások 

formanyelvi 

jellemzőinek 

felismerése és 

azonosítása a 

látott 

előadásokban 

 Egyszerűbb 

stílusgyakorlato

k 

 

tragédia, 

komédia, 

vígjáték, 

bohózat, 

színmű, 

opera, 

táncjáték, 

stílus 

 

 A komikus 

jelenetek 

jellemzőinek 

vizsgálata 

dramatikus 

tevékenységekkel 

 A zene, az ének 

színpadi 

alkalmazásának 

lehetőségei 

dramatikus 

tevékenységekben, 

és ennek 

megfigyelése 

színpadi munkában 

 Szöveges, 

mozgásos, bábos 

stílusgyakorlatok 

 Paródia-játékok a 

megismert 

műfajokhoz és 

stílusokhoz 

 A színházi műfajok, 

stílusok értelmezése 

– kis- és 

nagycsoportos 

formákban és/vagy 

dramatikus 

tevékenységekben 

 

Színházi 

előadás 

megtekinté

se 

3  felfedezi a 

színházi 

kommunikáció 

erejét; 

 Előadástípusok 

és műfajok 

alapvető 

színjáték, 

színpad, 

színész, 

néző, 

 A közösen látott 

előadás 

megbeszélése, 

megvitatása, 



 

23 

 felismeri a 

színházi 

élmény 

fontosságát; 

 a színházi 

előadást a 

dramatikus 

tevékenységek 

kiindulópontjá

ul is használja. 

 

jellemzőinek 

felismerése 

 A tanár és a 

tanulók által 

közösen 

választott típusú 

és műfajú 

színházi előadás 

megtekintése 

 A színházi 

kommunikáció 

erejének 

felfedezése 

 A színházi 

élmény 

fontosságának 

felismerése  

 Élmények 

megfogalmazás

a irányított 

beszélgetés 

keretében 

 Élmények 

feldolgozása 

dramatikus 

tevékenységfor

mák 

segítségével 

 A színház 

közösségi 

feladatai, 

funkciói 

 

szervezési 

feladatok 

 

értelmezése – kis- 

és nagycsoportos 

formákban és/vagy 

dramatikus 

tevékenységekben 

 A színpad összetett 

hatásrendszerének 

vizsgálata 

 A szereplők és a 

történet színpadi 

ábrázolásának 

értelmezése 

 A színpadi 

térformáknak és 

használatuk 

következményeinek 

vizsgálata 

 A zene, a mozgás és 

a tánc színpadi 

szerepének, 

hatásának 

értelmezése 

 

Összes óra 34     

 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek 

célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív 

folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és 

könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság 

erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 
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A dráma és színház tevékenységformáival való – a Nemzeti alaptanterv magyar nyelv és 

irodalom tantárgyra vonatkozó szemléletéhez igazodó – személyes találkozás révén a 

művészeti ág nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a 

művészettel élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 

A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként 

jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van 

lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen 

kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan 

viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus 

tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus 

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és 

veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális 

identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a matematikai, gondolkodási kompetenciákat, hiszen a dramatikus tevékenységek 

folyamán és következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések 

megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, 

a következtetések levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra 

támaszkodó döntésekre törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a 

szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív 

megközelítések szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás 

fejlesztésében. 

Fejleszti a személyes és társas kapcsolati kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának 

jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális 

önértékelés kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló 

munka erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló 

konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreativitás, kreatív alkotás, önkifejezés és 

kulturális tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket 

sajátít el, amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és 

kifejezését a művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói kompetenciákat is. 

A dráma és a színház tantárgy értékelésénél a Nat irányelveivel összhangban az iskola 

választhat a fejlesztő, tanulást támogató és az összegző-minősítő eszközök használata között. 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek legyenek, már a tanulási 

folyamat elején ismertté váljanak. Minden tanuló önmagához, saját fejlődési útjához mérten 

értékelendő. A tevékenységek értékelésében meghatározó szerepet kell kapnia a tanulói 

önértékelésnek, a társértékelésnek és a csoportos értékelési formáknak, fejlesztve ezzel a tanuló 

reflektivitását és érzelmi, szociális intelligenciáját. Az iskola ennek érdekében dönthet úgy, 

hogy elsősorban vagy kizárólag fejlesztő, tanulást támogató (pl. szöveges vagy egyes 

dramatikus formákra támaszkodó) értékelést alkalmaz. 
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A dráma és színház tantárgy a felső tagozat valamely évfolyamán heti egy órában kötelezően 

választandó, valamint a 11. évfolyamon a művészetek tantárgy keretében önálló tárgyként is 

választható. A dráma és színház tantárgy szervezése megvalósulhat projektnapok, témahét vagy 

tematikus hét keretében, továbbá tömbösítve. 

 

1. 1. 3.: 7. évfolyam 
Heti óraszám irodalom: 3 óra 

Heti óraszám nyelvtan: 1 óra 

 

A 7–8. évfolyamon tovább folytatódik az ismeretek bővítése, a kompetenciák fejlesztése (azaz 

megerősítése, finomítása, hatékonyságuk, változékonyságuk növelése), és az érzelmi nevelés. 

 

Ennek a tanítási-tanulási szakasznak a végére a tanulók biztos szövegértési készséggel 

rendelkeznek, szövegalkotási képességeiket folyamatosan bővíteni kell. Cél, hogy a 8. 

évfolyam végére a tanulók értőn alkalmazzák a nyelvi ismereteiket: értsék anyanyelvük 

szerkezetét, grammatikáját, össze tudják vetni anyanyelvük sajátosságait az általuk tanult 

idegen nyelv sajátosságaival. Ismerjék fel az adott kommunikációs helyzetet, ennek 

megfelelően az általuk tanult műfajokban, írásban és szóban helyesen és pontosan, a magyar 

nyelv szabályai szerint fejezzék ki magukat.  

Tudják alkalmazni a digitális szövegalkotás és -befogadás módjait. Képesek legyenek saját 

véleményüket logikusan kifejteni, érvelni, s tanulják meg a toleráns nyelvhasználatot. Ezek 

birtokában tudnak a tanulók egymással együttműködni, csapatban és párban dolgozni, így 

tudják megérteni egymás gondolatait, és saját gondolataikat a lehető legpontosabban 

elmondani, megértetni másokkal. Ez teremt lehetőséget a személyiségük fejlesztésére, érzelmi 

nevelésükre is.  

 

A 7–8. évfolyamon a tanulók a magyar nyelv rendszerének további szintjeit ismerik meg. A 

nyelvi oktatás középpontjában továbbra is a szövegértés és a szövegalkotás tanítása áll.  A tanult 

nyelvi szintek nyelvtani ismereteit a diákok a szövegek értelmezésében, a szövegalkotásban és 

az idegen nyelv tanulásában betöltött szerepük szerint vizsgálják. Ennek a tananyagnak a 

középpontjában az egyszerű és összetett mondatok, az állandósult szókapcsolatok állnak. A 

funkcionális nyelvhasználati ismeretek mellett a tanulók elhelyezik a magyar nyelvet a világ 

nyelvei között, tájékozódnak a magyar nyelv történetének főbb állomásairól, közben többféle 

szövegépítő eljárással, kommunikációs technikával találkoznak. 

 

A nyelvoktatásban fontos szerepet kap az egyéni fejlesztés. A tanulás tanítása (elemző olvasás, 

kulcsszavak, lényegkiemelés, vázlatírás, gondolati váz elkészítése, szövegalkotás) a magyar 

nyelv és irodalom tanításának is lehetősége és feladata.  

A 7–8. évfolyamon a tanulók – életkori sajátosságaik, illetve korábbi tanulmányaik alapján 

képessé válnak arra, hogy megismerjék az európai és a magyar kultúra nagy korszakait, ezeknek 

a stílus- és művelődéstörténeti koroknak kiemelkedő alkotásait, és egyre hangsúlyosabbá válik 

a poétikai-retorikai ismeretek bővítése is. A 13–15 éves gyerekek már képesek arra, hogy ne 

csak fabuláris szinten értelmezzenek egy-egy szöveget, hanem tanári irányítással 

jelentésteremtésre is vállalkozzanak, és megértsék saját kultúrájuk történelmi adottságait, 

irodalmi törekvéseit.  
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A 8. osztályosokat a tanterv a középiskolai felkészülésben és a pályaválasztásban az eddig 

tanultak rendszerező ismétlésével segíti. 

 

Cél, hogy a tanulók megismerjék a magyar és a világirodalom nagy korszakait, 

művelődéstörténeti szakaszait, az irodalmat a történelmi-társadalmi folyamatok részeként is 

lássák, és ismereteiket össze tudják kötni más tantárgyak tananyagaival. Ebben a képzési 

szakaszban válik feladattá az irodalmi műfajok megismerése és a műfaji sajátosságok, 

elbeszélésmódok felismerése. Ekkor ismerkednek meg az alapvető verstani és stilisztikai 

jellegzetességekkel is a tanulók.  

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG  

I. Kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Kommunikáció szóban és írásban Kommunikációs helyzetek paródiái,  

karikatúrái   

Hagyományos és digitális iskolaújság 

szerkesztése: műfajok, szerkesztők, 

szerkesztési elvek 

A reklám médiumai, műfajai, hatásai 

Nyelvhelyesség és kommunikációs zavar 

   

Alkalmi beszéd, ünnepi beszéd, köszöntő 

Hozzászólás, felszólalás, kiselőadás 

Vita és érvelés 

Kommunikációs zavar 

II. Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek 

A mondat a szövegben, a mondatok 

csoportosítása 

A mondatrészek és stilisztikai szerepük:         

       nominális és verbális stílus 

Vonzatok és mondatszerkezetek 

A vonzatok vizsgálata a tanult idegen 

       nyelvben, összevetése a magyar nyelv  

       sajátosságaival 

A szószerkezetek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

A szóösszetételek jelentéstömörítő szerepe, 

különös tekintettel az állandósult 

szókapcsolatokra 

       

Az állítmány 

Az alany 

A tárgy 

Határozók 

Hely-, idő-, állapot- és módhatározó 

Eszköz-, társ-, részes-, ok-, cél-és állandó 

határozó 

A jelzők  

Minőség-,mennyiség-, birtokos és 

értelmező jelző) 

A mellé- és alárendelő szószerkezet 

Az egyszerű mondat szerkezete 

Az egyszerű mondat helyesírása 

Szóképzés 

Alárendelő szóösszetételek 

Mellérendelő szóösszetételek 

Nyelvjárások 

Ritkább szóalkotási módok 

Mozaikszók, ikerszók és szórövidülések 

III. Könyvtárhasználat 

 

Irodalom 

I.Korok és portrék 
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A)  Középkor 

István király intelmei Imre herceghez 

(részletek) 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Árpád, Szent 

László) 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 

Mesék Mátyás királyról: Hogyan került holló 

Mátyás király címerébe? (Kóka Rozália 

gyűjtése alapján) 

Mátyás királlyá koronázása;  

Mesék Mátyás királyról: A kolozsvári bíró 

Janus Pannonius: Pannonia dicsérete Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

Balassi Bálint: Egy katonaének Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Hogy Juliára talála, így 

köszöne néki 

Balassi Bálint: Adj már csendességet 

C) Irodalmunk a 17-18. században 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek: I./1-21.versszak) 

Rákóczi-nóta, Buga Jakab éneke, Zöld erdő 

harmatát 

Lévay József: Mikes 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (részletek: Rákóczy 

menekülése a börtönből) 

D-E) Klasszicizmus és romantika 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez Petőfi Sándor: Csokonai 

Áprily Lajos: Séta Debrecenben 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Széchenyi Istvánról: Az 

Akadémia alapítása; A hídvám) 

Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége 

(történetek Kossuth Lajosról: A sorsfordító 

kabát) 

Kossuth-nóta 

Jókai Mór: A magyar nemzet története 

regényes rajzokban (Kossuth Lajos – részlet) 

Vörösmarty Mihály: Petike 

Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet 

Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert… 

Petőfi és Arany levelezése – részletek 

Arany János: V. László 

Arany János: Szondi két apródja 

Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Kölcsey Ferenc: Himnusz 

Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 

Vörösmarty Mihály: Szózat 

Vörösmarty Mihály: Ábránd 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

Arany János: A fülemile 

Arany János: A tölgyek alatt vagy Epilógus 

Jókai: A huszti beteglátogatók Irodalom és film kapcsolata  

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai  

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa Mikszáth Kálmán: A Balóthy-domínium 

Mikszáth Kálmán: A beszélő köntös 

 
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője 

vagy A két koldusdiák  

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 
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Jules Verne: Kétévi vakáció vagy  

Tonke Dragt: Levél a királynak vagy 

Mándy Iván: Az enyedi diák vagy  

Csukás István: Vakáció a halott utcában 

 

VI. Szórakoztató irodalom 

Irodalom és mozgókép  

Agatha Christie egy Poirot-novellája 

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője  

Mikszáth Kálmán: A néhai bárány 

 

MEMORITEREK: 

 

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg 

Kölcsey Ferenc: Huszt 

Kölcsey Ferenc: Emléklapra 

Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg 

Petőfi Sándor: Nemzeti dal 

Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem 

Petőfi Sándor: Szeptember végén 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

MAGYAR NYELV  

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 6 

 

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő 

szószerkezet 
44 

 

Könyvtárhasználat 2  

Szövegértés, szövegalkotás 6 

  

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra 

évfolyamonként 7–7 óra 

14 

Összes óraszám: 72 

IRODALOM 

 

 

I. Korok és portrék 

 

50 

 

A)  A középkor 2 

B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció 10 

 

C)  Irodalmunk a 17–18. században 4 
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                          D-E) Klasszicizmus és romantika 34 

 

II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény                           5 

 

III. Szórakoztató irodalom 3 

Szabadon felhasználható (az órakeret maximum 20%-a) az 

intézmény saját döntése alapján, felzárkóztatásra, 

elmélyítésre, tehetséggondozásra, illetve a tanár által 

választott alkotók, művek tanítására évfolyamonként 14–14 

óra 

14 

Összes óraszám: 72 

                                                                   

 

                                                                     MAGYAR NYELV 

Témakör: A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése 

Óraszám: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése 

 A nyelvhasználati és a kommunikációs készség fejlesztése 

 A kommunikáció nem nyelvi jeleinek alkalmazása mindennapi helyzetekben 

 A kommunikációs zavar felismerése, néhány megismert korrekciós lehetőség 

alkalmazása 

 A szövegértési készség fejlesztése 

 A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése 

 Szerep- és drámajátékok gyakoroltatása 

 Aktív részvétel különböző kommunikációs helyzetekben 

 A közéleti megnyilatkozás alapjainak elsajátítása 

 Az önálló véleményalkotás készségének fejlesztése 

 Az önálló tanulási és ismeretszerzési képesség fejlesztése hagyományos és digitális 

források, eszközök használatával 

 A tömeg- és digitális kommunikáció jellemzőinek megismerése 

 A kommunikációs zavar felismerése, javítása 

 Vita- és érvelési kultúra elsajátítása 

 A közéleti beszédformák (felszólalás, hozzászólás, alkalmi beszéd) felismerése és 

alkalmazása 

FOGALMAK 

tömegkommunikáció, kommunikációs zavar, vélemény, vita, érv, cáfolat, hozzászólás, 

felszólalás, alkalmi beszéd  

TÉMAKÖR: Mondat a szövegben – az egyszerű mondat részei, az alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, a szóösszetételek 

Óraszám: 44 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nyelv szerkezeti egységeinek és azok funkcióinak megismerése 

 A nyelvi elemzőkészség fejlesztése 

 A nyelv változásainak megfigyelése 
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 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mondatfajták azonosítása a közlési szándék szerint a beszélt és az írott nyelvben 

 Egyszerű mondat típusainak felismerése, elemzése 

 Az egyszerű mondat központozása 

 Az összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai 

 A mellérendelő és az alárendelő szószerkezet fajtáinak megismerése, elemzése 

 A mondatrészek megtanulása (alany, állítmány, tárgy, határozók [időhatározó, 

helyhatározó, részeshatározó, mód- és állapothatározó, ok-és célhatározó, eszköz- és 

társhatározó, állandó határozó]), jelző [minőségjelző, birtokos jelző, mennyiségjelző, 

értelmező]  

 A szórend és a mondatjelentés kapcsolatának vizsgálata 

 A szó elsődleges jelentésének, illetve a metaforikus jelentésnek elkülönítése, tudatos 

alkalmazása  

 A főbb szóalkotási módok (szóösszetétel, szóképzés) ismerete 

 Az összetett szavak alapvető helyesírási szabályainak elsajátítása 

 Digitális és papíralapú iskolai helyesírási segédeszközök: szótárak és szabályzatok és 

helyesírási portálok önálló használata 

FOGALMAK 

egyszerű szó, összetett szó, mondatrészek, szószerkezetek (alárendelő: alanyos, tárgyas, 

határozós, jelzős; mellérendelő: kapcsolatos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető); 

szóösszetétel, szóképzés, szórend 

 

 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

 ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  

 ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat 

                                                                          

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR:  I. Korok és portrék  

JAVASOLT ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 50 óra  
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                                                        A)   A középkor 

ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 

 Irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– Az európai kultúra kialakulásának megismerése  

FOGALOM  

középkor, román stílus, gótika, egyházi kultúra, lovagi kultúra, lovagi erények, trubadúrok, 

intelem (parainesis), kódex, iniciálé, miniatűr 

                       B) Reneszánsz, humanizmus, reformáció                         

 ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

 A reneszánsz világkép értelmezés 

 A reformáció és az anyanyelvi kultúra összefüggésének felismerése 

 A reneszánsz irodalom alkotóinak, műfajainak, jellegzetes motívumainak megismerése 

 A reneszánsz drámaváltozatok elkülönítése 

 Egy adott mű különböző művészeti ágakban és médiumokban megjelenő 

adaptációjának összehasonlítása 

FOGALMAK 

reneszánsz,  humanizmus, reformáció, könyvnyomtatás, vitézi élet, életkép, dal, epigramma, 

dráma, vígjáték (komédia) 

                                        C) Irodalmunk a 17–18. században 

 ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A korszakban keletkezett irodalmi szövegek olvasása, értelmezése 

– A nemzeti hagyományunk szempontjából szimbolikus irodalmi szövegeink 

megismerése 

– A barokk jellegzetes műfajainak és stílusjegyeinek megismerése 

– A hazaszeretet megjelenése a korszak művészetében 

 FOGALMAK 

kuruc kor, toborzódal, bujdosóének, siratóének, levél, emlékirat  

                                     D-E) A klasszicizmus és a romantika irodalma 

ÓRASZÁM: 34 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A felvilágosodás és a romantika korának művelődéstörténeti és irodalmi programjának 

megismerése 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 

 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok bevezetése (lírai én, lírai én pozíciói; hangulati 

líra, gondolati líra, közösségi líra; helyzetdal, életkép, megszólító vers)   
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 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése: pl. vidám, könnyed, 

humoros, ironikus, emelkedett, fennkölt, meghitt, idilli 

 Néhány alapvető lírai műfaj jellemző darabjának megismerése (pl.: dal, himnusz, 

epigramma, óda)  

 Alapvető szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora 

 A novella és a regény műfaji sajátosságai felismerése 

 Novellákat és regények különböző szempontok szerinti (téma, műfaj, nyelvi 

kifejezőeszközök) értelmezése 

 A kisepikai és a nagyepikai alkotások különbségeinek felismerése (cselekmény, 

szereplők, helyszínek, tematikus fókusz, stb.) 

FOGALMAK 

romantika; közösségi emlékezet,  önazonosság; szállóige, szónoklat, humor, óda, elégia, dal, 

himnusz, epigramma, kisepika, anekdota, novella, elbeszélés 

TÉMAKÖR: II. Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Otthoni olvasás és közös órai szövegfeldolgozás: nagyobb szövegegység áttekintő 

megértése és egyes szövegrészletek részletes megfigyelése 

 A cselekményben megjelenő élethelyzetek, konfliktusok azonosítása, véleményalkotás 

 A cselekmény ismertetése az elbeszélés időkezelésének megfigyelésével (pl. egyenes 

vagy fordított időrend, késleltetés, összefoglalás, időbeli ugrások, stb.) 

 Az elbeszélt világ főbb jellemzőinek összefoglalása (pl. realista, romantikus, 

varázslatos, egy- vagy többszintű világ) 

FOGALMAK 

történet és elbeszélés, előre- és visszautalás, késleltetés, epizód, jelenet, leírás, kihagyás 

TÉMAKÖR: III. Szórakoztató irodalom 

 ÓRASZÁM: 3 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az eddigi irodalmi ismeretek felelevenítése és alkalmazása a választott mű 

értelmezésében 

FOGALMAK 

szórakoztató irodalom, manipuláció és hitelesség, krimi, detektívregény  

 

 TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK A 7. ÉVFOLYAMON 

 

A pedagógia tudománya nagyon sok és sokféle tanulási és oktatási stratégiát ismer. Az 

oktatás meghatározó eleme azonban maga a tanár (McKenzie-jelentés, 2007.) A tanár 

személyisége, szerepéről szóló tudása és ars poeticája, szakmai-módszertani felkészültsége, 

az általa tanított gyerekek adottságai, érdeklődésük, felkészültségük, az iskola szakmai-

pedagógiai elvárásrendszere határozza meg, hogy a tanár egy osztályban milyen 

tanulásszervezési módokat, oktatási módszereket, munkaformákat választ.  

A tanár tanít: ismereteket ad át, ezáltal hagyományt örökít, értékeket közvetít. A tanár irányít: 

tanulási folyamatokat, differenciálást, tehetséggondozást.  A diákokkal, illetve az irodalmi 

művekkel való folyamatos párbeszéd révén irányítja tanítványai iskolai érzelmi nevelését. A 

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

kognitív struktúrák kialakításában, az olvasási stratégiák elsajátításában, az önálló 
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értelmezések létrehozásában. Segíti tanítványait az egyéni, illetve a csapatban végzett, 

együttműködésen alapuló munkavégzés képességének kialakításában. Segíti a diákokat 

abban, hogy felismerjék az irodalom örökérvényű alkotásainak folyamatosan változó 

jelentését, a jelentések megalkotásában a hagyomány és a befogadó szerepét.  

Tanítási-tanulási stratégiák 

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

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

iskolája programjához és technikai felszereltségéhez igazítva választhat több oktatási 

stratégia közül. A hagyományos, tanárközpontú oktatási, tanulási stratégiákat javasolt 

bizonyos tananyagrészekre szorítani: korszakok, korstílusok, filozófiai irányzatok stb. A 

tananyagok feldolgozásában döntően a tanulóközpontú, kooperatív munkaformák 

alkalmazása javasolt. Fontos, hogy a tanórák változatosak, s ezáltal is motiválók legyenek. 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-

tanítási módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló 

kutatómunka, beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási 

módszerek tanítása). 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve 

a digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és 

interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, 

projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A 

tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

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

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

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a 

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

az irodalmi alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. 

Meseírás, jelképek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; 

hagyományosan vagy digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; 

előadások, stb. Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. 

Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, 

Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

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

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

feldolgozás javasolt. 
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1. 1. 4.: A 8. ÉVFOLYAM TANANYAG-

TARTALMA: 
Heti óraszám irodalom:2 óra 

Heti óraszám nyelvtan: 2 óra 

 

Magyar nyelvtan 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TANANYAG  

 

I. Könyvtárhasználat 

II. Készüljünk a felvételire! 

III. Szövegértés és szövegalkotás a gyakorlatban   

A szöveg megszerkesztettsége, szerkezeti 

egységei 

Szövegtípusok és műfaji, retorikai, 

stilisztikai jellemzői 

Az érv és a cáfolat 

Érvtípusok 

Egyenes érvelés, inverz érvelés          

IV. Összetett mondat a szövegben 

A mellérendelő összetett mondat A többszörösen összetett mondat  

Körmondatok az irodalmi művekben 

Az idézés fajtái 
Az alárendelő összetett mondatok 

A sajátos jelentés tartalmú mellékmondat 

Az összetett mondat helyesírása 

Az idézés 

V. Nyelvtörténet, a nyelvrokonság kérdései - játékosan 

 

A nyelvek osztályozása nyelvtípusok szerint A rovásírás írásjegyei, fellelhető rovásírásos 

nyelvemlékeink 

A jövevényszavak jelentésváltozásai 

A nyelvújítás mulatságos túlkapásai 

 

Nyelvünk eredete, rokonsága 

Nyelvtörténet, nyelvemlékek 

Nyelvújítás 

 

Irodalom 

 TÖRZSANYAG   

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT MŰVEK  

 

 

I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… Ady Endre: Ember az embertelenségben 

Ady Endre: Krisztus-kereszt az erdőn 

Babits Mihály: A második ének (részlet) 

Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani? 

Kosztolányi Dezső: Ének a fiatalokról 

Juhász Gyula: Anna örök 

Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

Tóth Árpád: Láng 

Ady Endre: Őrizem a szemed 

Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba 

Babits Mihály: Ádáz kutyám 

Kosztolányi Dezső: Mostan színes tintákról 

álmodom 

Juhász Gyula: Milyen volt… 
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Dsida Jenő: Hálaadás Dsida Jenő: Kalendárium szonettekben 

(részlet)  

Dsida Jenő: Születésnapi köszöntő 

édesanyámnak 

József Attila: Szeretném, ha vadalmafa 

lennék  

József Attila: Istenem 

Áprily Lajos: A rím 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga 

József Attila: Rejtelmek 

József Attila: Kertész leszek  

József Attila: Születésnapomra 

Reményik Sándor: Templom és iskola 

Áprily Lajos: Március 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom 

B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

Kós Károly: Az országépítő (részlet) Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 

(részletek) 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár  

Móricz Zsigmond: A fillentő 

Karinthy Frigyes: Röhög az egész osztály 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy Légy jó  

          mindhalálig 

Herczeg Ferenc: Pro libertate (részlet) 

Tamási Áron: Ábel a rengetegben (részlet) 

Nyirő József: Uz Bence (részlet) 

 

C) ,,Vérző Magyarország” – Trianon a magyar irodalomban 

Reményik Sándor: Mi a magyar? Babits Mihály: Hazám 

Babits Mihály: Áldás a magyarra  

Juhász Gyula: Trianon 

Juhász Gyula: Testamentum  

Karinthy Frigyes: Levél (részlet) 

Márai Sándor: Napló (részlet) 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében 

A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában 

Szabó Lőrinc: Tücsökzene (részletek) Nagy László: Az én szívem 

Nemes Nagy Ágnes: Félelem 

Csoóri Sándor: Szomorúság 

 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

Weöres Sándor: A társ 

Kányádi Sándor: Két nyárfa 

Kányádi Sándor: Öreg iskola ünnepére 

Wass Albert: Üzenet haza (részlet) 

B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér 

(részlet) 

Mándy Iván: Tájak, az én tájaim (részlet) 

Tamási Áron: Bölcső és bagoly (részlet) Illyés Gyula: Hősökről beszélek (részlet) 

Örkény István: Egyperces novellák (részletek)  

C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában 

Irodalom és színház vagy mozgókép  

Egy szabadon választott drámai alkotás 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  

(világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 

1956) 

Irodalom és mozgókép  

Szabó Magda: Abigél 
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Pilinszky János: Francia fogoly (részlet) Pilinszky János: Harbach, 1944 

Anna Frank naplója 

Choli Daróczi József: Dal Lakatos Menyhért: Még mindig siratunk 

Irodalom és mozgókép  

George Orwell: Állatfarm 

Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 

(részlet) 

Márai Sándor: Mennyből az angyal 

Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Móricz Zsigmond: Pillangó vagy a Légy jó mindhalálig 

William Shakespeare: Szentivánéji álom vagy Romeo és Júlia vagy Molière: A képzelt beteg 

vagy Moliére: Tartuffe 

Szabó Magda: Abigél 

 

MEMORITEREK: 

 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én 

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet) 

Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet) 

József Attila: Születésnapomra  

József Attila: Mama 

Radnóti Miklós: Nem tudhatom  

Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet) 

 

Magyar nyelvből a 8. évfolyamon félévkor a tanulók anyanyelvi ismereteit záró 

felméréssel kell értékelni.  

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

MAGYAR NYELV  

Könyvtárhasználat 2  

Készüljünk a felvételire! 10  

 

Szövegértés, szövegalkotás 3 

  

Összetett mondat a szövegben 17 

 

Nyelvtörténet, nyelvrokonság – játékosan 4 

 

Összes óraszám: 36 

IRODALOM 

 

 

  

III. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében  34 
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A)  Líra a 20. század első felének magyar 

irodalmában 

14 

 

B) Epika a 20. század első felének magyar 

irodalmában 

14 

 

C)  ,,Vérző Magyarország” - Trianon 6 

 

II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második 

felében 

32 

 

A) Líra a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

14 

 

B) Epika a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

14 

 

C) Dráma a 20. század második felének magyar 

irodalmában 

4 

 

III. A 20. századi történelem az irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista 

diktatúra áldozatai, 1956) 

6 

 

  

 

                                                                     MAGYAR NYELV 

TÉMAKÖR: Könyvtárhasználat 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 2 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szövegek sajátosságainak megfigyeltetése, főbb fajtáinak tudatosítása: lineáris és nem 

lineáris, hagyományos és digitális szövegek 

 Digitális és/vagy nyomtatott szótárak használata 

 

FOGALMAK 

szöveg, hagyományos szöveg, digitális szöveg, lineáris szöveg, nem lineáris szöveg 

TÉMAKÖR: Készüljünk a felvételire! 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tanult hangtani, alaktani ismeretek megfigyeltetése és felismerése a szavakban 

 A szófajok és mondatfajták megfigyeltetése és felismerése a szövegben 

 A szókincs fejlesztése 

 Az állandósult szókapcsolatok, a szólások, a közmondások, a szállóigék értelmezése 

 A szóbeli és írásbeli fogalmazási készség fejlesztése 

 Az olvasmány-feldolgozási stratégiák gyakoroltatása 

 Reflektálás a szöveg tartalmára 

 A szöveghű, értő szövegolvasás gyakoroltatása 

 A hagyományos és a digitális írás fejlesztése 

 Kreatív írásgyakorlatok alkalmazása 

 A helyesírási készség fejlesztése 

 A mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
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 A megtanult szövegtípusok jellemzőinek felismerése és alkalmazása  

 Helyesírási, nyelvhelyességi szabályoknak és a szövegtípusoknak megfelelő 

hagyományos és digitális szövegszerkesztési szabályok átismétlése 

FOGALMAK 

Az eddig tanult fogalmak átismétlése 

TÉMAKÖR: Szövegértés és szövegalkotás  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különféle megjelenésű és típusú szövegek megértése és alkotása 

 A szövegtípusok műfaji, retorikai és stilisztikai jellemzőinek megismerése, áttekintése 

FOGALMAK 

elbeszélés, leírás, jellemzés, érvelés, cáfolat, vita, önéletrajz 

TÉMAKÖR: Összetett mondat a szövegben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mondatfajták felismerése a közlési szándék és szerkezet szerint  

 Az összetett mondatok típusainak megismerése 

 Alárendelő és mellérendelő összetett mondatok elkülönítése 

 A központozás megtanulása az összetett mondatban 

 Az idézés szabályainak elsajátítása 

FOGALMAK 

 összetett mondat, alárendelés, mellérendelés, logikai viszonyok; idézet, idézés 

TÉMAKÖR: Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 a nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző korok szövegeiben 

 a szókincs változása, régi kifejezések, jövevényszavak gyűjtése irodalmi és beszélt 

nyelvi szövegekből 

 a nyelvújítás és a nyelvújítók néhány szóalkotási módjának megismerése 

 a magyar nyelv eredete, a nyelvrokonság hipotéziseinek megismerése 

FOGALMAK 

rovásírás, nyelvemlék, nyelvújítás, nyelvcsalád, nyelvrokonság, jövevényszó 

  

IRODALOM 

 

TÉMAKÖR: I. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM ÖSSZESEN: 34 óra  

                          A) Líra a 20. század első felének magyar irodalmában 

 JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A 20. század első felében megjelenő művelődéstörténeti és irodalmi programok bemutatása 

 Az irodalmi szövegekben megfogalmazott közösségi és egyéni erkölcsi dilemmák 

felismerése, megvitatása 
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 Lírai szövegek poétikai-retorikai-stilisztikai elemzése 

 Alapvető lírapoétikai szakterminusok alkalmazása  

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Szóképek felismerése: hasonlat, megszemélyesítés, metafora, metonímia, szinesztézia, 

szimbólum 

FOGALMAK 

 metonímia, szimbólum; anafora 

                                B) Epika a 20. század első felének magyar irodalmában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század elejének epikai sokszínűsége, pl.: történelmi regény, idill, iskolaregény, 

fejlődésregény; népies regény; paródia; lírai novella, realista novella 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 A novella és az elbeszélés műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Kisepikai és nagyepikai alkotások különbségei (cselekmény, szereplők, helyszínek, 

tematikus fókusz) 

FOGALMAK 

kisepika, novella, elbeszélés, iskolaregény, fejlődésregény; népies regény; humor, paródia; lírai 

novella, realista novella, aforizma 

 

 C) ,,Vérző Magyarország”- Trianon 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitás meghatározó lírai szövegeinek olvasása, megértése, megbeszélése 

 A történelmi tragédia megjelenése irodalmi alkotásokban 

 Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 

FOGALMAK 

békediktátum, elcsatolás, nemzeti trauma, nemzeti érzés, Kárpát-medencei magyarság, 

nacionalizmus, patriotizmus  

 

TÉMAKÖR: II. Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében  

JAVASOLT ÖSSZÓRASZÁM: 32 óra  

 

                       A) Líra a 20. század második felének magyar irodalmában          

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A lírai nyelvhasználat sajátosságainak átismétlése 

 Alapvető hangulatok, beszélői attitűdök, modalitások felismerése 

 Néhány lírai műfaj jellemzőinek megismerése (lírai önéletrajz, népies dal) 

 Szóképek, alakzatok felismerése 

FOGALMAK 
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 lírai önéletrajz, népies dal 

 

                            B) Epika a 20. század második felének magyar irodalmában 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 14 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történetmesélés egyszerűbb formáinak átismétlése 

 A 20. század második felének epikai sokszínűsége, pl.: lírai szociográfia, egypercesek 

 Novellák és regényrészletek szövegközpontú elemzése 

 Az egyperces novella műfaji sajátosságainak felismertetése 

 Önéletrajzi ihletettség a 20. század második felének epikájában 

 A groteszk megjelenése a korszak irodalmában 

FOGALMAK 

egyperces, groteszk, humor 

 

 

                                C) Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában  

 

JAVASOLTÓRASZÁM: 4 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A színpadi hatáskeltés eszközeinek vizsgálata 

 A drámai döntési helyzetek, motivációk, konfliktusok felismerése, vizsgálata, 

megvitatása 

 A dráma cselekményének megértése, rekonstruálása szerkezeti vázlat segítségével  

 A komikum, a humor tartalmi és nyelvi jellemzőinek megismerése 

 A monológ és a dialógus szerepének megkülönböztetése 

 Drámarészletekből drámaegész kibontása 

 Részvétel egy drámai mű színreviteléhez kapcsolódó tevékenységben 

FOGALMAK 

 dráma mint műnem, tragédia, komédia, színház; a drámai szerkezet, alapszituáció, 

bonyodalom, konfliktus, tetőpont, megoldás; monológ, dialógus, tér- és időviszonyok; drámai 

szerepkörök, szereplők rendszere, jellemtípus 

 

TÉMAKÖR:  III. A 20. századi történelem az  irodalomban  

(II. világháború, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra áldozatai, 1956) 

 

JAVASOLTÓRASZÁM: 6 óra  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A történelmi traumák megjelenése az irodalmi alkotásokban 

 Diktatúrák és áldozatok, erkölcsi dilemmák és konfliktusok ábrázolása a hatalom és a 

kiszolgáltatott egyének között.  

 Az irodalmi művek alapján az egyes emberek erkölcsi felelősségének tudatosítása 

– Egyes olvasott szövegek jellegzetes poétikai-retorikai alakzatainak megfigyelése 
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FOGALMAK 

jellemfejlődés, szolidaritás, holokauszt, koncentrációs tábor, diktatúra, forradalom, szovjet 

megszállás, emigráció, emigráns irodalom 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK ÉS MUNKAFORMÁK AZ  5–8. ÉVFOLYAMON 

 

Tanítási-tanulási stratégiák 

A képzés 2. szakaszának 3–4. (7–8. évfolyam) évében a játékosítás és a kooperatív tanulási-

tanítási módszerek mellett az önálló tanulási módszerek kialakítása javasolt (önálló 

kutatómunka, beszámolók készítése, előadása, önálló jegyzetelés tanulása, tanulási 

módszerek tanítása). 

 

Tanulásszervezési módok 

Javasolt tanulásszervezési módok: a gamifikáció, a hagyományos játékok adaptálása, illetve 

a digitális játékok felhasználása, létrehozása a tananyag feldolgozásában. A reflektív és 

interaktív módszerek alkalmazása (szakaszos olvasás, kooperatív csoportmunkák, 

projektmunkák, drámajátékok, újságszerkesztés, stb.) a gyerekek motiváltságát növeli. A 

tanárközpontú és a diákközpontú, az „analóg” (egy munkafolyamat uralja az órát) és a 

digitális módszereknek (IKT-alapú, párhuzamos munkafolyamatok) összekapcsolása egy 

órán belül is lehetséges. A frontális tanításnak is van létjogosultsága, ha az nem uralja az 

egész tanítási folyamatot. 

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

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

oktatásnak, azaz a különböző tanulási területek összekapcsolásának. 

 

Oktatási módszerek   

Az oktatási módszerek közül javasoltak: az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a 

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

az irodalmi alkotások és filmes adaptációk összevetése, jelenetek dramatikus ábrázolása. 

Meseírás, jelképek értelmezése fürtábrával. Digitális projektek; gondolattérképek; 

hagyományosan vagy digitális applikációkkal megrajzolt szereplők, szereplőkapcsolatok; 

előadások, stb. Irányított szempontok alapján szövegértési és szövegalkotási gyakorlatok. 

Digitális és hagyományos szótárak, szakirodalmi művek használata (Szimbólumtár, 

Szinonima szótár, A magyar nyelv értelmező szótára, stb.).  

 

Munkaformák 

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

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

feldolgozás javasolt. 
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1. 1. 5.: Arany János Tehetséggondozó Program 0. 

évfolyam 

HETI ÓRASZÁM: 4 (ÉVES ÓRASZÁM: 144 ÓRA) 

IRODALOM: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

NYELVTAN: HETI 2 ÓRA (ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA) 

A magyar nyelv és irodalom tanítása az alapozó évfolyamon tevékenység- és probléma-

centrikus folyamat. A feltárt hiányosságok ismeretében, akár egyénre szabottan, a magyar nyelv 

és irodalom tantárgy sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel a felzárkózás biztosítása a 

feladat. Az előkészítő évfolyam célkitűzése az általános iskolában tanultak elmélyítése; a 

hiányok pótlása, az új élethelyzetbe, iskolatípusba, közösségbe került tanulók 

beilleszkedésének elősegítése; a kommunikációs gátak, zavarok oldása, a kommunikációs 

képesség fejlesztése az iskolai és mindennapi élethelyzetekben; a szövegolvasás, szövegértés 

fejlesztése; tanulási technikák kialakítása. Az előkészítő évfolyamon az osztály szintjéhez 

igazítva elsősorban a készségek szintre hozására és a képességfejlesztésre helyezzük a 

hangsúlyt. 

A nyelvi kifejezőkészség állandó fejlesztését szem előtt tartva nem csupán a hagyományos, 

"feldolgozó" jellegû munkaformákat részesítjük előnyben, hanem a tanulók önálló 

szövegalkotási képességének kondicionálását és az önkifejezés formáinak szélesítését is.  

Hozzá kell segítenünk a tanulókat ahhoz, hogy ismereteiket a kellő szinten tudják alkalmazni, 

kreativitásuk fejlődjön.  

Az alapozó évfolyam anyanyelvi tanterve szorosan kapcsolódik az általános iskolai 

kerettantervekhez. Olyan művek válogatására és feldolgozására törekszünk, amelyek 

megfelelnek a tanulók életkori sajátosságainak, tudásszintjének. A tanterv sem magyar 

irodalomból, sem magyar nyelvtanból az általános iskolaihoz képest új anyagot nem tartalmaz. 

A felsorolt témakörök szerves egységet alkotnak, az osztály összetételétől függően szabadon 

variálhatók, a programot a konkrét csoport igényeihez kell igazítani.  

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

alaptantervben meghatározott hat fő fejlesztési területből (anyanyelvi kultúra, anyanyelvi 

ismeretek; irodalmi kultúra, irodalmi ismeretek szövegértés; szövegalkotás; olvasóvá nevelés; 

mérlegelő gondolkodás, véleményalkotás) négy mindkét tantárgy keretében fejleszthető. 

A magyar nyelv és irodalom tanítása nemcsak műveltségátadást, kompetenciafejlesztést jelent, 

hanem érzelmi nevelést is. A diákok személyes boldogulásának, együttműködési 

képességeinek, társadalmi beilleszkedésének, kulturált viselkedésének érzelmi fejlődésük az 

alapja.  

A tanterv kiemelt céljai és feladatai irodalomból: 

– Az általános iskolai irodalmi anyag ismétlése, rendszerezése, a hiányok pótlása.  

– Az egyéni képességek kibontakoztatásának segítése. 
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– A kreativitás és szocializáltság egyidejű, dinamikus fejlesztése, önállóság, aktivitás, 

tolerancia, empátia kialakítása.  

– A művészi szövegek olvasása és önálló értelmezése iránti igény kialakítása. 

– A nyelvi-irodalmi kreativitás sokoldalú fejlesztése. 

– Az irodalmi képességek fejlesztése: az olvasottság, az előadói, a szövegalkotó és 

műértelmezői képesség fejlesztése. 

– Az irodalmi művek középpontba helyezésével segítjük a tanulók elemző készségét, 

erősítjük problémaérzékenységüket, pozitív irányba befolyásoljuk személyiségüket. 

– A helyi sajátosságok, jellegzetességek /irodalmi emlékhelyek, a környék kiemelkedő 

irodalmi személyiségei/ megismertetése. 

A nyelvi program célja: 

– Az általános iskolában elsajátított leíró nyelvtani ismeretek ismétlése, rendszerezése, a  

hiányok pótlása. 

– Az írás és a helyesírás készségeinek fejlesztése. 

– A kulturált szóbeli és írásbeli kifejezőképesség kialakítása a kommunikáció érdekében.  

– Az anyanyelvû írásbeliség normáit figyelembe véve helyes szövegalkotási készség 

erősítése; képzelet, önkifejezés, egyéni stílus bátorítása. 

– A kifejezés, a megértés, az értelmes beszéd készségének fejlesztése (pl. a szókincs ) 

A Nemzeti alaptantervben előírt minimum 2-2 óra javasolt elosztása: 2 magyar nyelv, 2 

irodalom. 

– A nyelvtan óraszámai úgy értendők, hogy minden témakör kiemelt feladata az írásbeli 

és szóbeli szövegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése. 

Magyar nyelv 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji felmérés 2 

Nonverbális – verbális- digitális kommunikáció 9 

A hangok és a betűk 4 

Helyesírásunk alapelvei 4 

Szóelemek 2 
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Szavak 3 

Mondatok 6+2 

Szövegalkotás, szövegelemzés 13 

Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 10 

Szabad felhasználású órakeret 13 

Rendszerező ismétlés 2+2 

Összes óraszám: 72 

 

Tematikai egység Év eleji felmérés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai nyelvi alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés, helyesírás, fogalmazási, szövegalkotási készség felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önismereti és szókincsfejlesztő játékok. 

Szituációs játékok. 

Beszélgetés a tanulókkal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás. 

Tematikai egység Nonverbális-verbális-digitális  kommunikáció 
Órakeret  

9 óra 

Előzetes tudás A kommunikációs folyamat összetevőinek azonosítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kommunikációs képesség, a normakövető magatartás erősítése – 

viselkedési és udvariassági szabályok különböző kommunikációs 

helyzetekben. 
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Konfliktuskezelés technikáinak gyakoroltatása. 

A digitális írásbeliség fejlesztése 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kommunikációs modell, a metakommunikáció, az állati kommunikáció. 

Jelek és jelrendszerek – titkosírás alkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs zavar. 

Tematikai egység A hangok és betűk 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Hangtani és beszédtechnikai alapismeretek, tapasztalatok az általános 

iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Beszédtechnika és helyesírás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Beszédhangok, hangképzés. 

A magyar ábécé, betűrendbe sorolás. 

Régi/idegen betűk/ betűkapcsolatok. 

Magán- és mássalhangzótörvények. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hang, betű, magánhangzó, mássalhangzó, hangrend, illeszkedés, hasonulás, 

összeolvadás, rövidülés. 

Tematikai egység Helyesírásunk alapelvei 
Órakeret  

4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető nyelvhelyességi és helyesírási ismeretek, a magyar helyesírás 

alapelvei. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A helyesírás fejlesztése, a szabályok tudatosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Kiejtés, szóelem-tükröztetés, hagyomány, egyszerűsítés. 

A magánhangzók és a mássalhangzók alkalmazkodása.  

Ly-j. 

Szótagolás, elválasztás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírás, kiejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve, egyszerűsítés 

elve. 

Tematikai egység Szóelemek 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás A szóelemek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szóelemzés során a szövegértési képesség, a logikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A toldalékok fajtái, írásmódjuk. 

A szóalaktanhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szó, szótő, toldalék, tő, képző, jel, rag. 

Tematikai egység Szavak 
Órakeret  

3 óra 

Előzetes tudás Az alapvető szófajok felismerése, a szavak jelentése, alaki viselkedése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése, 

szókincsbővítés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szókészlet, szókincs. 

Közmondások, állandósult szókapcsolatok. 

Szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel. 

A szó hangalakja és jelentése. 
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Alapvető szófajok. 

A szavakhoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szófaj, ige, főnév, melléknév, számnév, névmás, igenév, határozószó, 

névelő, névutó, igekötő, kötőszó, indulatszó, egyjelentésű, többjelentésű, 

azonos alakú, hasonló alakú, rokon értelmű szó. 

Tematikai egység Mondatok 
Órakeret  

6 óra+2 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a mondatfajtákról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértési képesség, a logikus gondolkodás fejlesztése. Az igény 

kialakítása a helyes, szabatos fogalmazásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mondat fogalma. 

Mondatfajták. 

Az egyszerű mondat részei. 

Az összetett mondatok fő típusai. 

Mondattani elemzések (ágrajz, tagmondatok közötti kapcsolatok). 

A mondathoz kapcsolódó helyesírási szabályok. 

Mondatfonetika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondat, mondatrész, alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző, alá- és 

mellérendelő összetett mondat. 

Tematikai egység Szövegalkotás, szövegelemzés 
Órakeret  

13 óra 

Előzetes tudás Rövidebb fogalmazások írása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegalkotási és az olvasási készség fejlesztése. 

Internetes keresők használatával, egyéni könyvtári kutatómunkával az 

információkeresési és -felhasználási technikák megismertetése, 

gyakoroltatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Írásbeli kommunikációs műfajok; tömegkommunikációs műfajok.  

Szóbeli kommunikációs műfajok. 

Szövegszerkesztés: anyaggyűjtés, forrásfeldolgozás. 

A szövegtagolás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfaj, elbeszélés, leírás, jellemzés, ismertetés, hír, kommentár, reklám, 

apróhirdetés, tudósítás, riport, véleményközlés, hozzászólás, kiselőadás, 

érvelés, cáfolás. 

Tematikai egység Szövegfeldolgozó eljárások gyakorlása 
Órakeret  

10 óra 

Előzetes tudás Szövegértés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozási módszerek: aláhúzás, szövegkiemelés, kulcsszavak 

kigyűjtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Vázlatkészítés, lényegkiemelés, tömörítés, szövegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulcsszó, tételmondat. 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret  

2 óra+2 

Előzetes tudás A tanévben tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerezés, begyakorlás, alkalmazás.  

+ 13 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

Magyar irodalom 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Év eleji felmérés 2 
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Könyvtárhasználat 10 

Irodalomolvasás és értelmezés 15+2 

Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése 20 

Színház és film 5 

Szabad felhasználású órakeret 13 

Rendszerező ismétlés 3+2 

Összes óraszám: 72 

Az órakeret 20%-át a szaktanár választása alapján a csoport igényeihez igazított ismétlésre, 

gyakorlásra vagy a tanórán kívüli tudásszerzésre (múzeumlátogatás, színházi előadás 

megtekintése, előadó meghívása), kompetenciafejlesztésre, projektmunkák megalkotására lehet 

felhasználni. 

Tematikai egység Év eleji felmérés 
Órakeret  

2 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Önismeret fejlesztése, szókincsfejlesztés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az általános iskolában tanult irodalomelméleti és poétikai ismeretek felmérése.  

Beszélgetés a tanulókkal olvasási szokásaikról, egyéni olvasmányélményekről. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegértés, szövegalkotás, információ. 

Tematikai egység Könyvtárhasználat 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás Tapasztalat könyvtárhasználatról és internethasználatról. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegfeldolgozó eljárások megismertetése, felelevenítése. 

Tapasztalatszerzés a segédkönyvek, lexikonok, szak-és ismeretterjesztő 

irodalom használatában. 

Bibliográfiakészítés elsajátíttatása. 

Az elektronikus információhordozók kezelésében gyakorlat szerzése. 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a könyvtár dokumentum-anyagában, a dokumentumok fajtái (az egyes részek 

felhasználási módja, a katalógus, a források tanulmányozása, jegyzetelés egyszerű formában). 

A művekhez kapcsolódó könyvtári ismeretek feldolgozása (alkotói portré, életrajz, 

könyvismertetés, élménybeszámoló, ajánlás). 

A könyvtári segédeszközök (lexikon, adattár stb.), alkalmazásuk lehetősége, cédulázás, a kutatás 

gyakorlati elemei. 

A forrásfeldolgozás mint a könyvtári kutatás legfontosabb célja, illetve eredménye. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Enciklopédia, egynyelvű, többnyelvű szótár, lexikon, elektronikus 

információhordozó. 

Tematikai egység Irodalomolvasás és értelmezés 
Órakeret 

15 óra+2 

Előzetes tudás Szövegelemző eljárások alkalmazása különböző típusú szövegekben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegértés fejlesztése: szövegolvasás, irányított szövegelemzés, 

szövegértelmezések. A kifejező hangos olvasás fejlesztése. 

Szövegmemorizálással az emlékezet fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző műfajú, hangvételű, tematikájú epikai és lírai művek elemző-értelmező 

tevékenységen alapuló feldolgozása a diákok egyéni és iskolai olvasmányaira építve. 

Az olvasott művek elhelyezése különböző kontextusban, például a magyar irodalom 

történetében, alkotói életpályában. 

Korok-költemények a nemzeti irodalom múltjából, tallózás a kortárs irodalomban. 

Kitekintés a világirodalomba. 

Néhány alapvető irodalmi téma, motívum, vándormotívum jelentése (pl. utazás, kert, sziget, a 

jó és a rossz harca, háború és béke, haza, hazafiasság). 
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Idézetek, szállóigék, hivatkozások felismerése irodalmi és nem irodalmi szövegekben (pl. a 

mindennapi nyelvben és a tömegkommunikációban). 

Az irodalom és a társművészetek kapcsolata. 

Az értő olvasás. 

Bevezetés az önálló ismeretszerzés elemeibe, előszó, könyvismertetés, élménybeszámoló, 

ajánlás. 

A lakókörnyezet irodalmi emlékei, emlékhelyei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Téma, motívum, vándormotívum, kompozíció, szerkezet, hatás, elbeszélői 

nézőpont, történetmondás, cselekmény, epizód, helyszín, leírás, párbeszéd, 

jellemzés, esszé. 

Tematikai egység Irodalomelméleti és poétikai ismeretek rendszerezése 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 
Általános iskolai ismeretek: műnemek, műfajok megkülönböztetése, 

népköltészet, műköltészet, verstani és stilisztikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegalkotás fejlesztése. 

 Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Műnemek, irodalmi műfajok. 

A nép- és műköltészet jellemző vonásainak ismerete. 

A műelemzés gyakorlati kérdései. 

A műalkotás értelmezési lehetőségei. 

Poétikai alapismeretek áttekintése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műnem, műfaj, epika, líra, dráma, dal, óda, himnusz, elégia, rapszódia, 

epigramma, episztola, novella, regény, elbeszélés, tragédia, komédia, 

genetikus és strukturális elemzés, időmértékes és hangsúlyos verselés, rím, 

ritmus, metafora, megszemélyesítés, szinesztézia, hasonlat, ismétlés, 

halmozás, fokozás. 

Tematikai egység Színház és film 
Órakeret  

5 óra 

Előzetes tudás Egy dráma ismerete. 
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A mérlegelő gondolkodás, a vitakultúra fejlesztése. Az igény felkeltése, 

erősítése az árnyalt, érvekkel alátámasztott véleményalkotás iránt. 

Együttműködési képesség, kreativitás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A színház jelrendszere. 

Egy dráma mint olvasmány és mint színházi élmény. 

Kis színháztörténet.  

A mozgóképi kommunikáció. 

Egy film megtekintése, megbeszélése.  

Tanult epikus mű dramatizálása. 

Képi illusztrációk keresése választott témákhoz. 

Filmrészletek elemzése. 

Saját „filmkísérletek”. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Média, színház, film. 

Tematikai egység Rendszerező ismétlés 
Órakeret  

3 óra+2 

Előzetes tudás A tanévben tanultak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Szövegértés, szövegalkotás. 

+ 13 ÓRA SZABADON VÁLASZTOTT. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

előkészítő év 

végén 

A tanuló legyen képes jó tempóban szöveget olvasni, értően befogadni. 

Íráskészsége jól olvasható, rendezett legyen. 

Tudjon eligazodni az iskolai könyvtárban, alkalmas legyen az önálló 

ismeretszerzésre.  

Törekedjen irodalomelméleti és leíró nyelvtani ismereteinek egységbe 

szervezésére; aktívan vegyen részt az ismeretek közös felidézésében és a 

tisztázandó homályos pontok megtalálásában. 

Legyen képes korábbi ismereteit szintetizálni. 
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Tudja a már tanult szakszókincset pontosan használni. 

Törekedjen a kommunikációs helyzetnek megfelelő stílus használatára. 

Sajátítsa el a személyiségének megfelelő árnyalt önkifejezés technikáit a 

különböző kommunikációs szinteken. 

Legyen képes alkalmazni anyanyelvi és kommunikációs ismereteit a 

szövegolvasás és szövegértés, valamint a szóbeli és írásbeli megnyilatkozás 

minden területén. 

Az anyanyelv sajátosságainak ismeretében legyen képes kontrasztív 

szemléletre a tanult idegen nyelvek vonatkozásában. 

Tudja értékelni a nyelvben megjelenő új jelenségeket (pozitív 

nyelvművelés). 

Ismerje meg a jegyzet- és vázlatkészítés módszereit, az elektronikus 

információhordozókat. 

Képes legyen a mindennapi élethez, irodalmi vagy egyéb tanulmányokhoz 

kapcsolódó témák önálló feldolgozására. 

 

1. 1. 6. MAGYAR HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 
IRODALOM: HETI 2 ÓRA ÉVES ÓRASZÁM: 72 ÓRA 

NYELVTAN: HETI 1 ÓRA  ÉVES ÓRASZÁM: 36 ÓRA 

 

A 9. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

MAGYAR NYELVTAN 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG 

 

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

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

való viselkedés 

Megszólítások, magázódás, tegeződés, a 

kapcsolattartás formái 

A gesztusok és viselkedés, gesztusok és 

kultúrkörök 

A médiafüggőség, a virtuális valóság 

veszélyei 

A reklámok hatása nyelvhasználatunkra 

Az internet mint hiteles adatforrás; plágium; 

adatvédelem 

A személyközi kommunikáció 

A nem nyelvi jelek 

A tömegkommunikáció fogalma, típusai és 

funkciói 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra 

és a nyelvre 

Médiaműfajok 

A digitális kommunikáció jellemzői, 

szövegtípusai, az új digitális nyelv 

 

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

nyelvek 

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

Fonémák más nyelvekben. A magyar 

fonémák összevetése a tanult idegen nyelvek 

fonémáival 

A nyelvi szintek 

A magyar nyelv hangrendszere 

Hangkapcsolódási szabályszerűségek 
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A szavak felépítése, a szóelemek (szótő, képző, 

jel, rag) 

A hangok hangulata, hangszimbolika 

A tőtípusok, illetve a toldalékok 

meghatározása, grammatikai funkcióik 

Néhány ismert szófaji rendszer bemutatása 

A szófajváltás, a többszófajúság 

Rendszermondat, szövegmondat 

Mondatok elemzése szerkezeti rajzzal 

A szinteződés, tömbösödés a mondatban 

A magyar nyelv szófaji rendszere: 

alapszófajok, mondatszók és viszonyszók 

A szószerkezetek (szintagmák) 

A mondat fogalma és csoportosítási szempontjai 

Az egyszerű mondat: 

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

jelzők 

Az összetett mondat 

Az alárendelő összetett mondatok 

A mellérendelő összetett mondatok 

A többszörösen összetett mondatok 

  

 

Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

       A) Az irodalom és hatása 

           Karinthy Frigyes: A cirkusz 

 

Örkény István: Ballada a költészet  

hatalmáról 

II. János Pál pápa levele a művészeknek 

(részletek)  

 

       B) Szerzők, művek párbeszéde  

           Aiszóposz: A tücsök és a hangya 

           Hajnóczy Péter: A hangya és a tücsök 

           Romhányi József: Tücsökdal  

  

C) Népszerű irodalom. Az irodalom 

határterületei 

 

           Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes- 

           történetek (részletek) 

Irodalom és film  

Agatha Christie: Tíz kicsi néger 

D) Műnemi-műfaji rendszer  

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

A) Az ősi magyar hitvilág 

Hoppál Mihály: Sámánok. Lelkek és jelképek 

(részletek)  

Diószegi Vilmos: Az ősi magyarok hitvilága 

(Világfa) 

Anonymus: Gesta Hungarorum (ford.: Pais 

Dezső) (részletek) 

Jankovics Marcell: Az égig érő fa (részlet) 

 
            Irodalom és mozgókép: 

Jankovics Marcell: Ének a csodaszarvasról 

(részlet) 

B) A görög mitológia   

A világ születése; istenek születése és harca; 

istenek nemzedékei, világkorszakok; az ember 

teremtése 

Az olimposzi istenek  

További görög mítoszok: 

Hésziodosz: Istenek születése (részletek) 

Hésziodosz: Munkák és napok (részletek) 
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A görög mitológia híres történetei (Hermész, 

Dionüszosz, Héraklész tettei, Daidalosz és 

Ikarosz, Thészeusz és Ariadné, a Minótaurosz) 

A görög mitológia motívumainak, alakjainak 

megjelenése későbbi korok irodalmában 

 

 

C) Egyéb teremtésmítosz  

Babiloni teremtésmítosz (részlet)   

III. A görög irodalom 

A) Az epika születése  

Homérosz: Íliász vagy Odüsszeia (részletek)  

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

Alkaiosz: Az állam hajója Szemelvények az antik görög lírából 

 Alkaiosz: Bordal 

Szapphó: Aphroditéhez 

Szapphó: Édesanyám! Nem perdül a rokka 

Anakreón: Töredék a halálról 

Anakreón: Gyűlölöm 

C) A görög dráma   

Színház- és drámatörténet: 

Szophoklész: Antigoné  

Szophoklész: Oidipusz király 

Arisztophanész: Lüszisztraté 

IV.  A római irodalom   

A) A polgárháborúk kora 

Catullus: Gyűlölök és szeretek Catullus: Éljünk, Lesbia 

B) Augustus kora  

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

Horatius: Leuconoénak  

Horatius: Licinius Murenához 
Vergilius: IX. ecloga 

Horatius: Thaliarchushoz 

Ovidius: Átváltozások 

               Pygmalion 

V.  A Biblia mint kulturális kód 

A) Az Ószövetség (részletek)  

a) Történeti könyvek 

Mózes első könyvéből részletek: Szemelvények az Ószövetségből 

Az Ószövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban 
 Teremtéstörténet 

 József 

Mózes második könyvéből részletek: 

 Kivonulás Egyiptomból (részletek), a 

Tízparancsolat 

b) Tanító könyvek 

 Zsoltárok könyve (23., 42.) 

 Az Ószövetség és a film 

Ridley Scott: Exodus vagy 

Roger Young: Mózes  

(vagy más Ószövetség-feldolgozás) 

 Az Ószövetség és a képzőművészet 

(pl.: Michelangelo Buonarotti, Pieter 

Bruegel, William Blake, Modigliani képei)  

B) Újszövetség (részletek)  
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a) Az „örömhír” 

Máté evangéliumából részletek: Szemelvények az Újszövetségből 

Az Újszövetség motívumainak megjelenése 

későbbi korok irodalmi alkotásaiban  

Karinthy: Barabbás 

 Jézus Krisztus születése, megkeresztelése 

 Jézus Krisztus tanításai: Hegyi beszéd, A 

magvető példázata 

 Passió-történet  Az Újszövetség és a film 

Franco Zeffirelli: A Názáreti Jézus vagy 

Catharine Hardwicke: A születés (vagy más 

Újszövetség-feldolgozás) 

 Jézus feltámadása 

Lukács evangéliumából (részletek): 

 Az irgalmas szamaritánus  Az Újszövetség és a képzőművészet 

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

Tintoretto, Albrecht Dürer, Caravaggio, 

Munkácsy Mihály) 

 

 A tékozló fiú  

Pál apostol Szeretethimnusza 

VI.  A középkor irodalma   

A) Egyházi irodalom 

a) Epika: Umberto Eco: A rózsa neve  

Szent Erzsébet legendája (részlet)  

Szent Margit legendája (részlet) 

Szent Gellért püspök legendája (részlet) 

Tommaso da Celano: Ének az utolsó ítéletről 

Szent Ágoston: Vallomások (részlet) 

 

Halotti beszéd és könyörgés 

b) Líra 

Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas 

anyáról 

Ómagyar Mária-siralom 

B) Lovagi és udvari irodalom  

a) Epika  

Anonymus: Gesta Hungarorum (részlet) Kálti Márk: Képes krónika (részlet) 

 Irodalom és film 

Terry Jones és Terry Gilliam: Gyalog galopp 

b) Líra   

Walter von der Vogelweide: A hársfaágak 

csendes árnyán 

Walter von der Vogelweide: Ó, jaj, hogy 

eltűnt minden 

C) Dante Alighieri: Isteni színjáték – 

Pokol (részletek) 

Irodalom és képzőművészet 

Dante: Pokol Gustave Doré illusztrációi, 

Auguste Rodin munkái 

D) A középkor világi irodalma  

           vágánsköltészet 

           Carmina Burana (részlet) 

Irodalom és zene 

Carl Orff: Carmina Burana  

François Villon: A nagy testamentum 

(részletek) 

Irodalom és színház 

Szakácsi Sándor – Őze Áron: A cella  

VII. A reneszánsz irodalma 

A) A humanista irodalom  

a) Líra Petrarca: Daloskönyv (részletek) 

Janus Pannonius: Galeotto Marzióhoz 

Janus Pannonius: Búcsú Váradtól  

Janus Pannonius: Mars istenhez békességért 

Petrarca: Pó, földi kérgem 

           Portré: Janus Pannonius 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
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Janus Pannonius: Egy dunántúli 

mandulafáról 

Janus Pannonius: A saját lelkéhez 

b) Epika  

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. 

novella 

Boccaccio: Dekameron (részletek) 

  

B) A reformáció vallásos irodalma, az 

anyanyelvű kultúra születése 

Irodalom és film 

Eric Till: Luther (részlet) 

a) Bibliafordítások 

           Károli Gáspár Szent Biblia  

            fordítása (részlet) 

Reményik Sándor: A fordító 

Sylvester János: Újtestamentum fordítása 

(ajánló vers) 

b) Zsoltárfordítások 

             Szenczi Molnár Albert: 42. zsoltár  

 

c) Heltai Gáspár: Száz fabula (részletek) Irodalom és film 

Richly Zsolt: Heltai Gáspár mesél 

(rajzfilmek) (részlet) 

C) A reformáció világi irodalma 

a) Históriás énekek Szemelvények a magyar reformáció 

irodalmából  

 

 

 

 

 

Tinódi Lantos Sebestyén: Eger vár 

viadaljáról (részlet) 

b) Széphistóriák  

Gyergyai (Gergei) Albert: História egy 

Árgirus nevű királyfiról és egy tündér szűz 

leányról (részletek) 

 A regény születése  

Miguel Cervantes Saavedra: Don Quijote 

(részletek) 

D) Líra a reformáció korában 

a) Portré: Balassi Bálint 

Balassi Bálint: Egy katonaének További Balassi-versek 

További Shakespeare-szonettek 

Balassi Bálint: Borivóknak való 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála 

b) William Shakespeare: LXXV. szonett 

E) Színház- és drámatörténet: dráma a reformáció korában 

           William Shakespeare:  

           Romeo és Júlia 

           vagy  

           Hamlet, dán királyfi 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Romeo és Júlia  

(vagy más feldolgozás) 

Irodalom és film 

Franco Zeffirelli: Hamlet (vagy más 

feldolgozás) 

 

 

 

 



 

58 

Kötelező olvasmányok 

Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből) 

Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek) 

François Villon: A nagy testamentum (részletek) 

Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella 

William Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi 

 

Memoriterek 

Homérosz: Odüsszeia (részlet) 

Anakreón: Gyűlölöm azt… 

Catullus: Gyűlölök és szeretek 

Halotti beszéd és könyörgés (részlet) 

Ómagyar Mária-siralom (részlet) 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet) 

Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet) 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Magyar nyelv  

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

kommunikáció  

11 

 

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

a magyar és az idegen nyelvek 

 

18 

 

III. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

 

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolyamonként  

7 

Összes óraszám: 36 

Magyar Irodalom 

 

 

 

I. Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom 

4 

 

 

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

irodalom születése, hatása. Az irodalmi kommunikáció 

1 

 

B) Szerzők, művek párbeszéde – a művészet 

 

1 

 

C) Népszerű irodalom. Az irodalom határterületei 1 

 

 

D) Műnemi-műfaji rendszer 

1 

 

II. Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia 8 

 

 3 
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A) Az ősi magyar hitvilág  

 

B) A görög mitológia 

4 

 

C) Egyéb teremtésmítosz - Babiloni teremtésmítosz 

 

1 

 

 

III. A görög irodalom 

11 

 

 

A) Az epika születése 

4 

 

 

B) A görög líra, az időmértékes verselés 

3 

 

 

      C)  A görög dráma 

4 

 

 

IV. A római irodalom 

4 

 

 

V. A Biblia mint kulturális kód 

12 

 

 

A) Az Ószövetség 

5 

 

 

B) Újszövetség 

7 

 

 

VI. A középkor irodalma 

11 

 

 

A) Egyházi irodalom 

3 

 

 

B) Lovagi és udvari irodalom 

2 

 

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

 

D)  A középkor világi irodalma 

 

3 

 

 

VII. A reneszánsz irodalma 

16 

 

 

A) A humanista irodalom 

4 

 

  

 

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

hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra 

2 

 

C) A reformáció világi irodalma 

2 

 

D) Líra a reformáció korában 4 

 

E) Dráma a reformáció korában 4 

 

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolyamonként 

7 

Összes óraszám: 72 
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1. 1. 6.: 10. ÉVFOLYAM 
IRODALOM: HETI 3 ÓRA ÉVES ÓRASZÁM: 108 ÓRA 

NYELVTAN: HETI 1 ÓRA ÉVES ÓRASZÁM: 36 ÓRA 

 

A 10. ÉVFOLYAM TANANYAG TARTALMA: 

MAGYAR NYELVTAN 

TÖRZSANYAG  

(óraszám 80%-a) 

 AJÁNLOTT TANANYAG 

 

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

szövegértés, szövegalkotás 

A szöveg fogalma. A szövegösszefüggés, a 

beszédhelyzet 

Szövegszemantika 

A szöveg és a szöveget kiegészítő, nem 

szövegszerű elemek  (kép, ábra, táblázat, 

tipográfia) kapcsolata 

Szöveg és vizualitás: képversek, konkrét 

költészet 

Intertextualitás: a szövegek transzformációi 

(pl. mém) 

A szöveg típusai, a szöveg szerkezete 

A szövegkohézió (lineáris és globális) 

A szöveg kifejtettsége 

Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv) 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok 

és nyelvhasználati színterek szerint 

A legjellegzetesebb szövegtípusok, 

szövegfajták  

Az esszé 

A munka világához tartozó szövegek (a 

hivatalos levél típusai, önéletrajz, motivációs 

levél) 

Az intertextualitás 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek 

szerepe a szöveg értelmezésében 

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

A stílus fogalma és hírértéke Mindennapi stilisztikánk: társadalmi 

elvárások és megnyilatkozásaink stílusa 

Stílusparódia 

Korstílusok, stílusirányzatok 

Az íráskép stilisztikai hatásai  

Egyéni szóalkotások stilisztikai hatása 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, 

jelképrendszerek 

 

A stílus kifejező ereje 

Stílusrétegek: 

társalgási, tudományos, publicisztikai, 

hivatalos, szónoki és irodalmi stílus 

Stílusárnyalatok (pl.: neutrális, gúnyos, 

patetikus, népies, familiáris, költői, archaikus) 

A mondatstilisztikai eszközök (a verbális stílus, 

nominális stílus, a körmondat) 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés 

Szóképek (egyszerű; hasonlatból kinövő 

szóképek /metafora, szinesztézia/, érintkezésen 

nyugvó szóképek /metonímia, szinekdoché/, 

összetett szóképek /összetett költői kép, 

allegória, szimbólum/) 

Költői alakzatok (ismétlés, felcserélés, 

kihagyás) köznyelvi és irodalmi szövegekben 
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Irodalom 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

VIII. A barokk és a rokokó irodalma  

A) Epika 

a) Vitairatok, vallásos értekezések – a 

katolikus megújulás 

Pázmány Péter: Alvinczi Péter uramhoz 

írt öt szép levél (részlet) 

 

b) Portré: Zrínyi Miklós és a barokk eposz  

                  Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem 

(részletek) 

 

c) Levél  

          Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

               (1., 37., 112.)   

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

(részletek) 

d) Tudományos élet  

           Apáczai Csere János: 

          Magyar Encyclopaedia (részlet) 

Apáczai Csere János: Az iskolák felette 

szükséges voltáról (részlet) 

B) A kuruc kor lírája: művek, műfajok   

              Rákóczi-nóta  

              Őszi harmat után 

IX. A felvilágosodás irodalma 

A) Az európai felvilágosodás   

a) Epika 

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

Jean-Jacques Rousseau: Értekezés az emberi 

egyenlőtlenség eredetéről és alapjairól 

(részlet) 

Jean-Jacques Rousseau: Emil (részlet) 

Johann Wolfgang von Goethe: Az ifjú 

Werther szenvedései (részlet) 

Georg Wilhelm Friedrich Herder: Eszmék az 

emberiség történetének filozófiájáról és más 

írások (részlet) 

      Voltaire: Candide (részletek) 

       

b) Színház- és drámatörténet 

       A francia klasszicista dráma  

           Irodalom és színház 

           Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Irodalom és színház 

Jean Racine: Phaedra (részlet) 

Pierre Corneille: Cid (részlet) 

Nicolas Boileau-Despréaux: Ars poetica 

(részlet) 

          Johann Wolfgang von Goethe: Faust I. 

(részletek) 

Irodalom és színház 

A német későklasszicista, koraromantikus 

dráma  

Friedrich Schiller: Tell Vilmos vagy más 

Schiller-dráma 

c) Líra 

         Robert Burns: John Anderson William Blake: A tigris 
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         Robert Burns: Falusi randevú William Blake: A bárány 

Johann Wolfgang von Goethe: A vándor éji 

dala 

Johann Wolfgang von Goethe: A 

Tündérkirály 

 

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

szentimentalizmus  

a) Epika   

          Csokonai Vitéz Mihály:  

          Dorottya vagyis a dámák diadalma a 

fársángon   (részletek) 

           

 

Bessenyei György: Egy tudós társaság iránt 

való jámbor szándék (részlet)  

Kármán József: Fanni hagyományai 

          (részletek) 

Kármán József: A nemzet csinosodása 

(részlet) 

Kazinczy Ferenc: Fogságom naplója 

(részletek) 

b) Líra   

          Kazinczy Ferenc: Tövisek és virágok 

(részletek) 

Csokonai Vitéz Mihály: Szegény Zsuzsi a 

táborozáskor 

Csokonai Vitéz Mihály: Az én poézisom 

természete 

Csokonai Vitéz Mihály: A feredés 

Csokonai Vitéz Mihály: Az anákreoni versek 

Csokonai Vitéz Mihály: Jövendölés az első 

oskoláról a Somogyban 

Csokonai Vitéz Mihály: A tihanyi Ekhóhoz 

Csokonai Vitéz Mihály: A vidám természetű 

poéta  

           Portré: Csokonai Vitéz Mihály 

 

           Csokonai Vitéz Mihály: Az estve 

           Csokonai Vitéz Mihály: A boldogság 

           Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó 

kérelem 

            Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal a 

csikóbőrös kulacshoz 

           Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez 

  Csokonai Vitéz Mihály: A 

Magánossághoz 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban  

a) Líra 

            Portré: Berzsenyi Dániel   

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

Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (II.) 

Berzsenyi Dániel: Horác 

Berzsenyi Dániel: Vitkovics Mihályhoz 

Berzsenyi Dániel: Búcsúzás Kemenes-aljától 

Berzsenyi Dániel: Napóleonhoz 

Kisfaludy Károly: Szülőföldem szép határa! 

Kölcsey Ferenc: Bordal 

Kölcsey Ferenc: Csolnakon 

 

     Berzsenyi Dániel: Levéltöredék 

barátnémhoz 

            Berzsenyi Dániel: A közelítő tél 

            Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) 

            Kisfaludy Károly: Mohács (részlet) 

            Portré: Kölcsey Ferenc  

            Kölcsey Ferenc: Himnusz 

            Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi dala 

            Kölcsey Ferenc: Zrínyi második  

            éneke 

b) Epika 

 Kölcsey Ferenc: Nemzeti hagyományok 

(részletek) 

Kölcsey Ferenc: Mohács (részlet) 

            Kölcsey Ferenc: Parainesis (részletek) 
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c) Színház és dráma 

            Katona József: Bánk bán  Irodalom és zene 

Erkel Ferenc: Bánk bán 

             

 

Irodalom és tévéjáték 

Kisfaludy Károly: A kérők 

Bohák György: A kérők  

X. A romantika irodalma  

a) Az angolszász romantika  

          George Byron egy szabadon választott művéből részlet 

          Sir Walter Scott: Ivanhoe (részlet) Irodalom és film 

Richard Thorpe: Ivanhoe 

 Irodalom és film/tévéjáték 

Jane Austen: Büszkeség és balítélet 

Joe Wright/Simon Langton: Büszkeség és 

balítélet 

vagy: más Jane Austen-regény adaptációja 

Edgar Allan Poe: A Morgue utcai kettős 

gyilkosság 

           

Edgar Allan Poe: A kút és az inga 

Edgar Allan Poe: A fekete macska 

Edgar Allan Poe: A holló 

b) A francia romantika  

 Victor Hugo: A párizsi Notre-Dame 

(részlet) 

Irodalom és film/zene 

Jeane Delannoy: A párizsi Notre-Dame vagy 

Gary Trousdale- Kirk Wise: A Notre Dame-i 

toronyőr 

vagy a regény más feldolgozása 

Irodalom és film/zene 

Jean-Paul Chanois: Nyomorultak vagy 

Bille August: Nyomorultak  

vagy a regény más feldolgozása 

c) A német romantika  

            Heinrich Heine: Loreley Heinrich Heine: A dal szárnyára veszlek 

Heinrich Heine: Memento 

d) Az orosz romantika  

 Alexandr Szergejevics Puskin: Anyegin 

(részletek) 

Alexandr Szergejevics Puskin: A pikk dáma 

 

e) A lengyel romantika  

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

XI. A magyar romantika irodalma 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából 

a) Vörösmarty Mihály 

 Epika 

 Zalán futása (Első ének, részlet) 

 Líra Magyarország címere 

Virág és pillangó 

Liszt Ferenchez 

Az élő szobor 

Ábránd  

Fóti dal 

 

            Szózat 

            Gondolatok a könyvtárban 

            A merengőhöz 

            Az emberek 

            Előszó 

            A vén cigány 
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 Drámai költemény 

            Csongor és Tünde 

b) Petőfi Sándor  

 Líra  

            A négyökrös szekér Hortobágyi kocsmárosné 

Isten csodája 

A virágnak megtiltani nem lehet 

Szeget szeggel 

Csokonai 

Megy a juhász szamáron 

Szeptember végén 

Beszél a fákkal a bús őszi szél 

Várady Antalhoz 

Európa csendes, újra csendes 

Pacsirtaszót hallok megint 

Szabadság, szerelem 

 

            A bánat? egy nagy oceán 

            A természet vadvirága 

            Fa leszek, ha… 

            Reszket a bokor, mert… 

            Minek nevezzelek? 

              

             Egy gondolat bánt engemet 

              

             A puszta, télen vagy Kis-Kunság 

             A XIX. század költői 

             Fekete-piros dal 

              

 Epika  

            A helység kalapácsa (részlet) Úti levelek (részletek) 

            Az apostol (részlet)  

c) Jókai Mór 

 Elbeszélések  

            A tengerszem tündére A megölt ország 

A debreceni kastély 

A magyar Faust 

Két menyegző 

            A huszti beteglátogatók 

 Regények  

            Az arany ember 

             

Irodalom és film 

Várkonyi Zoltán: Egy magyar nábob vagy 

Várkonyi Zoltán: Kárpáthy Zoltán vagy 

Várkonyi Zoltán: Fekete gyémántok 

B) Tudományos élet a romantika korában 

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

irodalomtörténet a legrégibb időktől a 

jelenkorig rövid előadásban (részlet) 

 Bajza József: Dramaturgiai és logikai leckék 

(részlet) 

Toldy Ferenc: A magyar nemzeti 

irodalomtörténet (részlet) 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 
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MEMORITEREK 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

A témakörök áttekintő táblázata:  

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

MAGYAR NYELV  

IV. A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a 

szövegkompozíció; szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás 

13 

 

V. Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek, 

alakzatok 

 

16 

 

Szabadon felhasználható órák – az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra évfolyamonként 7-

7 óra 

7 

Összes óraszám: 36 

MAGYAR IRODALOM 

 

 

VIII.    A barokk és a rokokó irodalma 8 

 

A) Epika 6 

 

B) A kuruc kor lírája: műfajok, művek 2 

IX. A felvilágosodás irodalma 33 

A) Az európai felvilágosodás 7 

 

a) Epika 3 

 

b) Dráma 3 

 

c) Líra 1 

B) A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, 

klasszicizmus és szentimentalizmus 

8 

 

a) Epika 2 

 

b) Líra 6 

 

C) Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban 18 



 

66 

 

a) Líra 10 

 

b) Epika 1 

c) Dráma 7 

 

X. A romantika irodalma 15 

 

a) Az angolszász romantika 4 

 

b) A francia romantika 3 

 

c) A német romantika             3 

d)  Az orosz romantika 4 

 

                  e)A lengyel romantika 1 

XI. A magyar romantika irodalma I. 35 

 

A) Életművek a magyar romantika irodalmából I. 34 

 

a) Vörösmarty Mihály 11 

 

b) Petőfi Sándor 14 

 

c) Jókai Mór 9 

 

B) Irodalomtudomány a romantika korában 1 

Szabadon felhasználható órák (órakeret maximum 20%-a) az intézmény 

saját döntése alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, 

tehetséggondozásra, illetve a tanár által választott alkotók, művek 

tanítására évfolyamonként 17-17 óra 

17 

magyar irodalom óraszám 108 

 

1. 1. 8.: 11. ÉVFOLYAM 
HETI ÓRASZÁM: 4 (KERETTANTERV SZERINTI ÉVES ÓRASZÁM: 144) 

IRODALOM: HETI 3 ÓRA, ÉVI 108 

NYELVTAN: HETI 1 ÓRA, ÉVI 36 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG 

 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

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

A retorika és kommunikáció, a retorika 

fogalma 

Retorika az ókorban 

Retorika a középkorban 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki 

beszéd retorikai eszközei és esztétikai hatása 

A szójáték és a retorika 

 

A retorikai szövegek felépítése és 

elkészítésének lépései  

A szónoki beszéd fajtái (tanácsadó beszéd, 

törvényszéki beszéd, alkalmi beszéd) és 

jellemzőik 
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Az érvelő beszéd felépítése, az érvtípusok Digitális eszközök, grafikus szerkesztők 

használata a retorikai szövegek alkotásában. 

Az előadás szemléltetésének módjai 

(bemutatás, prezentáció). 

 

 

Az érvelés módszere 

A retorikai szövegek kifejezőeszközei 

A kulturált vita szabályai  

A befolyásolás módszerei 

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

együttműködési elv 

A nyelv működése a beszélgetés, társalgás 

során 

 A pragmatika mint a nyelvre irányuló 

funkcionális nézőpont 

Kommunikáció és pragmatika 

 
A társalgás udvariassági formái 

A beszédaktus 

Az együttműködési elv (mennyiségi, 

minőségi, viszony, mód) 

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

A nyelv és a beszéd, a nyelv mint változó 

rendszer 

A nyelv szerepe a világról formált 

tudásunkban, gondolkodásunk alakításában 

 

A nyelv szerepe a memória alakításában 
A nyelv és gondolkodás, a nyelv és 

megismerés 

A beszéd mint cselekvés 

A nyelvcsaládok és nyelvtípusok  

 

IRODALOM 

 

 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

I. A klasszikus modernség irodalma  

A) A nyugat-európai irodalom 

 Charles Dickens: Twist Olivér 

a) Honoré de Balzac: Goriot apó 

(részletek) vagy 

                  Stendhal: Vörös és fekete   

                  (részletek)             

Irodalom és film  

Gustave Flaubert: Bovaryné vagy 

Tim Fywell: Bovaryné 

(vagy más feldolgozás) 

 Guy de Maupassant: Gömböc és más 

történetek (pl. Két jóbarát) 

b) Színház- és drámatörténet: 

                 Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy   

                 Nóra (Babaotthon) 

 

B) Az orosz irodalom 

a) Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A 

                   köpönyeg            

Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Az orr 

b) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij:  

                   Bűn és bűnhődés (részletek) 

 

c) Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan  

                  Iljics halála   

Irodalom és film 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina 

vagy 
Joe Wright: Anna Karenina 
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(vagy a regény más feldolgozása) 

d) Színház- és drámatörténet: 

                 Anton Pavlovics Csehov: Sirály  

                 vagy Ványa bácsi 

 

Irodalom és színház 

Anton Pavlovics Csehov: Három nővér 

(valamelyik színházi adaptációja) 

C) A klasszikus modernizmus lírájának alkotói, alkotásai 

a) Charles Baudelaire  

                   A Romlás virágai – Előszó Egy dög 

Kapcsolatok                    Az albatrosz  

b) Paul Verlaine  

                   Őszi chanson Holdfény 

                   Költészettan 

c) Arthur Rimbaud  

                   A magánhangzók szonettje 

                    

Kenyérlesők 

A részeg hajó (részlet) 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából 

a) Arany János  

 Epika Toldi szerelme (részletek) 

Buda halála (részletek) A nagyidai cigányok 

(részletek)  

A walesi bárdok 

Tetemre hívás 

Híd-avatás  

Tengeri-hántás  

              Toldi estéje 

 Balladák 

              Ágnes asszony 

              V. László 

              Vörös Rébék 

 Líra  

             Fiamnak Visszatekintés 

Széchenyi emlékezete  

Az örök zsidó 

Őszikék  

Tamburás öreg úr 

Sejtelem 

A tölgyek alatt  

             Letészem a lantot 

             Kertben 

             Epilógus 

             Kozmopolita költészet 

             Mindvégig 

b) Mikszáth Kálmán Tímár Zsófi özvegysége 

Hova lett Gál Magda 

Szegény Gélyi János lovai 
            Az a fekete folt 

            Bede Anna tartozása 

            A bágyi csoda 

            Beszterce ostroma 

Irodalom és tévéjáték 

Zsurzs Éva: A fekete város (részlet) 

2. Színház- és drámatörténet 

            Madách Imre: Az ember tragédiája Mózes 

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

irodalmából 

a) Tompa Mihály  

            A gólyához Népdal 

             A madár, fiaihoz 

b) Gárdonyi Géza  

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

c) Vajda János  

           Húsz év múlva A virrasztók 

Az üstökös 

 Reviczky Gyula 

            

            

Magamról 

Schopenhauer olvasása közben 

II. A magyar irodalom a XX. században 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 

a) Herczeg Ferenc  

            Az élet kapuja A hét sváb (részlet) 

            Fekete szüret a Badacsonyon 

            Színház- és drámatörténet: 

            Bizánc  

Irodalom és színház 

Kék róka (részlet) 

b) Ady Endre A Tisza-parton 

Lédával a bálban 

Vér és arany 

Sem utódja, sem boldog őse… 

Az eltévedt lovas 

Elbocsátó szép üzenet       

Sípja régi babonának  

Köszönöm, köszönöm, köszönöm 

Ember az embertelenségben 

A Hortobágy poétája 

Párisban járt az Ősz 

      Góg és Magóg fia vagyok én… 

      Héja-nász az avaron 

      Harc a Nagyúrral 

      Új vizeken járok 

      Az ős Kaján 

             A Sion-hegy alatt  

             Az Úr érkezése 

             Kocsi-út az éjszakában 

             Emlékezés egy nyár-éjszakára 

             Őrizem a szemed  

c) Babits Mihály  

In Horatium A Danaidák 

Húsvét előtt  

Örök kék ég a felhők mögött (részlet) 

Ádáz kutyám 

A gazda bekeriti házát 

Csak posta voltál 

Balázsolás 

A gólyakalifa (részlet)  

Cigány a siralomházban 

A lírikus epilógja 

Esti kérdés 

Jobb és bal 

Mint különös hírmondó… 

Ősz és tavasz közt 

Jónás könyve; Jónás imája 

d) Kosztolányi Dezső 

A szegény kisgyermek panaszai 

(részletek: Mint aki a sínek közé esett…, 

Azon az éjjel, Anyuska régi képe) 

Számadás 

Vörös hervadás 

Októberi táj 

Marcus Aurelius 

Esti Kornél éneke 

 
            Boldog, szomorú dal 

            Őszi reggeli 

            Halotti beszéd 

Hajnali részegség 

Édes Anna Irodalom és film 

Kosztolányi Dezső: Pacsirta 

Ranódy László: Pacsirta 
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Esti Kornél; Tizennyolcadik fejezet, 

melyben egy közönséges villamosútról 

ad megrázó leírást, – s elbúcsúzik az 

olvasótól 

Esti Kornél kalandjai…; Az utolsó felolvasás 

A fürdés 

A kulcs 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Móricz Zsigmond 

     Tragédia Judith és Eszter 

Barbárok 

Tündérkert (részlet) 
                 Úri muri 

b) Wass Albert  

Adjátok vissza a hegyeimet! Irodalom és film 

Koltay Gábor: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Üzenet haza A funtineli boszorkány (részlet) 

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

a) Juhász Gyula  

Tiszai csönd Halotti beszéd 

Anna örök Utolsó vacsora 

Szerelem 

b) Tóth Árpád  

Esti sugárkoszorú Kisvendéglőben 

Elégia egy rekettyebokorhoz 

Jó éjszakát 

Álarcosan 

Lélektől lélekig 

Isten oltó-kése 

           c) Karinthy Frigyes  

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

Utazás a koponyám körül (részlet) 

Előszó 
                  Találkozás egy fiatalemberrel 

      

      

Szerb Antal 

Budapesti kalauz marslakók számára 

Utas és holdvilág (részlet) 

 

A szaktanár által szabadon választott írók, művek 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK 

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

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

vagy Ványa bácsi 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála  

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

Romulus 

Arany János: Toldi estéje 

Madách Imre: Az ember tragédiája 

Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma 

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja 

Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája 

Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia 
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Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

 

MEMORITEREK 

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

Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból 

Arany János: Epilógus (részlet) 

Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én… 

Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában  

Babits Mihály: A lírikus epilógja (részlet) 

Babits Mihály: Jónás imája 

Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet) 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉMAKÖR NEVE JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

MAGYAR NYELV  

Retorika- a beszédfajták, a beszéd felépítése, az érvelés 10 

 

Pragmatika- a megnyilatkozás fogalma, társalgási forduló, beszédaktus, 

együttműködési elv 

6 

 

Általános nyelvi ismeretek – a nyelv és a gondolkodás, nyelvtípusok 5 

 

Szótárhasználat 2 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 6 

 

Szabadon felhasználható óra – az intézmény saját döntése alapján, 

felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra   

7 

    Magyar nyelv                                                                Összes óraszám: 36 

  

IRODALOM 

 

 

TÉMAKÖR NEVE  

I. A klasszikus modernség irodalma 40 

 

A) A nyugat-európai irodalom 5 

 

B) Az orosz irodalom 

 

5 

 

C) A klasszikus modernizmus líra alkotói, alkotásai 3 

 

D) Romantika és realizmus a XIX. század magyar irodalmában 27 

1. Életművek a XIX. század második felének magyar irodalmából  

a) Arany János 12 

 

b) Mikszáth Kálmán 6 

 

2. Színház- és drámatörténet 5 
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3. Szemelvények a XIX. század második felének és a századfordulónak a  

magyar irodalmából 

4 

 

II. A magyar irodalom a XX. században 47 

 

A) Életművek a XX. század magyar irodalmából 30 

a) Herczeg Ferenc  5 

 

b) Ady Endre 1 

 

c) Babits Mihály  8 

 

d) Kosztolányi Dezső 10 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából 9 

a) Móricz Zsigmond 5 

 

b) Wass Albert 4 

 

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

           Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói  

Juhász Gyula 3 

 Tóth Árpád 

Karinthy Frigyes 2 

 

Szabadon felhasználható óra – az intézmény saját döntése 

alapján, felzárkóztatásra, elmélyítésre, tehetséggondozásra   

21 óra 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÖSSZES ÓRASZÁM: 144 

 

1. 1. 9. : 12. ÉVFOLYAM 
HETI ÓRASZÁM:4 + 1 

IRODALOM: HETI 4 ÓRA ÉVES ÓRASZÁM: 120 ÓRA 

NYELVTAN: HETI 1 ÓRA ÉVES ÓRASZÁM: 30 ÓRA 

MAGYAR NYELV 

TÖRZSANYAG 

 (óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT TÉMÁK 

I.  Szótárhasználat 

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

A magyar nyelv rokonságának hipotézisei A 19. század versengő elméletei, az utóbbi 

évtizedek törekvései a származási modellek 

felülvizsgálatára („család” és „fa” metaforák 

kritikája, újabb régészeti és genetikai adatok, 

stb.) 

A nyelvhasonlítás korszerű formái 

Nyelvi változások a Neumann-galaxisban 

A magyar nyelvtörténet korszakai 

Nyelvemlékek 

A szókészlet változása a magyar nyelv 

történetében 

Nyelvújítás 

III. A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma  
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Anyanyelvünk rétegződése I.- A köznyelvi 

változatok, a csoportnyelvek és 

rétegnyelvek 

 

Az adott nyelvjárási terület és a nyelvi norma 

eltérései  

 Anyanyelvünk rétegződése II.- A 

nyelvjárások és a nyelvi norma 

Nyelvünk helyzete a határon túl 

Nyelvi tervezés, nyelvpolitika, 

nyelvművelés 

IV. Felkészülés az érettségire - rendszerező ismétlés 

 

IRODALOM 

TÖRZSANYAG 

(óraszám 80%-a) 

AJÁNLOTT ALKOTÓK, MŰVEK  

 

III. A modernizmus irodalma 

A) Avantgárd mozgalmak 

a) Guillaume Apollinaire: A megsebzett 

galamb és a szökőkút 

Expresszionizmus, szürrealizmus, egyéb 

avantgárd irányzatok; 

Filippo Tommaso Marinetti: Óda egy 

versenyautomobilhoz 
b) Kassák Lajos: A ló meghal a madarak 

kirepülnek (részlet) 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 

a) Thomas Stearns Eliot: A 

háromkirályok utazása (részlet) 

Thomas Stearns Eliot: Macskák (részlet) 

 Gottfried Benn: Kék óra 

 Federico García Lorca: Alvajáró románc, Kis 

bécsi valcer 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 

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

b) Thomas Mann: Tonio Kröger vagy 

Mario és a varázsló 

Irodalom és tévésorozat: 

Mihail Afanaszjevics Bulgakov -Vladimir 

Bortko: A Mester és Margarita  

(Vagy másik regényfeldolgozás) 

Bulgakov: A Mester és Margarita 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 

                 Irodalom és színház 

                 Bertolt Brecht: Koldusopera         

                 vagy Kurázsi mama 

                  

Irodalom és film 

Arthur Miller: Az ügynök halála  

Volker Schlöndorff: Az ügynök halála 

(vagy más feldolgozás) 

                 Samuel Barclay Beckett: Godot-  

                 ra várva     

                 vagy  

                 Friedrich Dürrenmatt: A  

                 fizikusok vagy A nagy Romulus 

 

E) A posztmodern világirodalom 

a) Bohumil Hrabal: Sörgyári capriccio 

(részletek) 

Irodalom és film 

Jiří Menzel: Sörgyári capriccio 

b) Gabriel García Márquez: Száz év  

                  magány (részletek) 

Jorge Luis Borges: Bábeli könyvtár 

Julio Cortázar: Összefüggő parkok 

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

                József Attila 

Nem én kiáltok Szegényember balladája 

Medáliák (részlet)  

Istenem 

Tiszta szívvel 

Áldalak búval, vigalommal 

Tedd a kezed 

Téli éjszaka 

Eszmélet 

Levegőt!  

Kész a leltár 

Gyermekké tettél 

Születésnapomra  

Nagyon fáj            

(Talán eltünök hirtelen…) 

(Íme, hát megleltem hazámat…) 

Reménytelenül 

            Holt vidék 

Óda 

Flóra 

Kései sirató 

A Dunánál 

Tudod, hogy nincs bocsánat 

            Nem emel föl 

           (Karóval jöttél…) 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából  

a) Örkény István  

Egyperces novellák (részletek)  

b) Szabó Magda  

Az ajtó Irodalom és film 

Szabó István: Az ajtó 

c) Kányádi Sándor 

Fekete- piros Dél keresztje alatt 

Csángó passió 

Hiúság 

Kuplé a vörös villamosról 

Halottak napja Bécsben 

Sörény és koponya (részlet) 

Valaki jár a fák hegyén 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából  

a) Metszetek: egyéni utakon  

Krúdy Gyula  

                 Szindbád – A hídon – Negyedik  

                  út vagy Szindbád útja a halálnál – 

Ötödik út  

Irodalom és film 

Huszárik Zoltán: Szindbád 

Szabó Dezső  

Feltámadás Makucskán Az elsodort falu (részletek) 

                 Weöres Sándor 

                 Rongyszőnyeg (részletek: 4., 99.,  

                 127.) 

Psyché (részletek) 

b) Metszetek a modernista irodalomból – a Nyugat alkotói 

Szabó Lőrinc 

                  Semmiért Egészen Kalibán 

Dsuang Dszi álma 

Különbéke 

Tücsökzene (részletek) 

                  Mozart hallgatása közben 

Radnóti Miklós  

                  Járkálj csak, halálraítélt!  Első ecloga 

Tétova óda                   Hetedik ecloga 
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Erőltetett menet Nem bírta hát…  

Levél a hitveshez 

Töredék 

A la recherche 

Razglednicák 

 

 Márai Sándor: 

 Szindbád hazamegy (részlet) 

Halotti beszéd 

 Ottlik Géza 

 Iskola a határon (részlet) 

Buda (részlet) 

c) Metszetek az erdélyi, délvidéki és kárpátaljai irodalomból 

Dsida Jenő  

Nagycsütörtök Psalmus Hungaricus (részletek) 

Arany és kék szavakkal 

Reményik Sándor  

Halotti beszéd a hulló leveleknek Ahogy lehet 

Eredj, ha tudsz (részlet) 

Áprily Lajos  

 Tavasz a házsongárdi temetőben Holló-ének 

Kolozsvári éjjel  Március 

 Kós Károly 

 Varjú-nemzetség (részlet) 

 Nyirő József 

 Madéfalvi veszedelem (részlet) 

Gion Nándor 

 A kárókatonák még nem jöttek vissza 

 Kovács Vilmos 

 Holnap is élünk 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 

Nagy László Gyöngyszoknya (részlet) 

Himnusz Minden időben  

Csodafiú szarvas 

Tűz 

Ki viszi át a Szerelmet 

 Adjon az Isten 

 

e) Metszet a tárgyias irodalomból – az Újhold alkotói 

Pilinszky János 

 Halak a hálóban Harbach 1944 

Agonia christiana 

Nagyvárosi ikonok 
 Apokrif 

                    Négysoros 

 Nemes Nagy Ágnes 

A fák 

Kiáltva 

Ekhnáton éjszakája 
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 Mándy Iván 

 Irodalom és film 

Mándy Iván: Régi idők focija 

Sándor Pál: Régi idők focija 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 

Illyés Gyula 
Puszták népe (részlet) 

Sinka István 

Fekete bojtár vallomásai (részlet) 

Csoóri Sándor 

Tudósítás a toronyból (részlet) 

Anyám fekete rózsa 

Anyám szavai 

 

 

Metszetek a magyar posztmodern 

irodalomból 

 Tandori Dezső 

 Horror 

Töredék Hamletnek 

Táj két figurával 

Egy talált tárgy megtisztítása 

 Hajnóczy Péter 

 A fűtő (részletek) 

M (részletek) 

A halál kilovagolt Perzsiából (részletek) 

 Esterházy Péter 

 

 

Termelési kisssregény (részlet) 

Harmonia caelestis (részlet) 

D) Színház- és drámatörténet 

a) Örkény István: Tóték Irodalom és film 

Fábri Zoltán: Isten hozta, őrnagy úr! 

 Németh László: A két Bolyai (részlet) 

b) Szabó Magda: Az a szép fényes nap 

(részlet) 

Szabó Magda: A macskák szerdája 

 Sütő András: Advent a Hargitán 

 Csurka István: Házmestersirató 

 Gyurkovics Tibor: Nagyvizit 

V. A XX. századi történelem az irodalomban 

a) Trianon 

 Juhász Gyula: Trianon  Babits Mihály: A repülő falu 

 Vérző Magyarország (Szerk.:  

            Kosztolányi Dezső) 

 Schöpflin Aladár: Pozsonyi diákok 

(részlet) 

Lyka Károly: Magyar művészet – 

magyar határok (részlet) 
 Krúdy Gyula: Az utolsó garabonciás 

b) Világháborúk  

 Gyóni Géza: Csak egy éjszakára… 

        

Magyar katonák dala 

Alexis levele Alexandrához 

Polcz Alaine: Asszony a fronton 

c)  Holokauszt  
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 Szép Ernő: Emberszag (részlet) Irodalom és film 

Török Ferenc: 1945 

 Tadeusz Borowski: Kővilág  Irodalom és film 

Roberto Benigni: Az élet szép 

 Irodalom és film 

Kertész Imre: Sorstalanság  

Koltai Lajos: Sorstalanság 

d) Kommunista diktatúra  

 Illyés Gyula: Egy mondat a 

zsarnokságról vagy 

            George Orwell: 1984 (részletek) 

Irodalom és film 

Bacsó Péter: A tanú 

Bereményi Géza: Eldorádó 

Faludy György: Kihallgatás 

Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin: Gulág 

szigetcsoport (részlet) 

Irodalom és film 

Michael Radford: 1984 

e) 1956  

 Nagy Gáspár 

           Öröknyár: elmúltam 9 éves 

           A Fiú naplójából 

Irodalom és film 

Gothár Péter: Megáll az idő 

Irodalom és film 

Szilágyi Andor: Mansfeld 

Albert Camus: A magyarok vére (részlet) 

 Márai Sándor: Mennyből az angyal 

vagy Halotti beszéd 

 

VI. Metszetek a kortárs magyar irodalomból 

 

 

 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK: 

 

Örkény István: Tóték(dráma) 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

MEMORITEREK 

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

József Attila Óda (részlet) 

Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén 

Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet) 

Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet) 

Áprily Lajos: Március (részlet) 

Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet 

 

A TÉMAKÖRÖK ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA: 

TÉMAKÖR NEVE JAVASOLT 

ÓRASZÁM 

MAGYAR NYELV  

Nyelvtörténet- a nyelv változása, a nyelvrokonság kérdései, 

nyelvemlékek 

6 

 

A nyelv rétegződése, nyelvjárások, nyelvi tervezés, nyelvi norma 8 
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Felkészülés az érettségire, rendszerező ismétlés 10 

 

Szövegalkotási gyakorlatok: gyakorlati szövegtípusok, érvelő szövegek, 

szövegértési feladatok  

6 

                                                                            Összes óraszám: 

 
30 

IRODALOM 

 

 

TÉMAKÖR NEVE  

  

III. A modernizmus (a modernizmus kései korszaka) irodalma 20 

 

A) Avantgárd mozgalmak  4 

 

B) A világirodalom modernista lírájának nagy alkotói, alkotásai 3 

 

C) A világirodalom modernista epikájának nagy alkotói, alkotásai 5 

 

D) Színház- és drámatörténet: a modernizmus drámai törekvései 5 

 

E) A posztmodern világirodalom 3 

 

IV. A magyar irodalom a XX. században II. 60 

 

A) Életmű a XX. század magyar irodalmából II. 11 

         József Attila 11 

 

B) Portrék a XX. század magyar irodalmából I. 9 

a, Örkény István (a drámával együtt: 2+2=4) 3 

 

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

 

c, Kányádi Sándor 3 

 

C) Metszetek a XX. század magyar irodalmából II.            34 

a) Metszetek: egyéni utakon   

Szabó Dezső 2 

 

Krúdy Gyula 4 

 

                  Weöres Sándor 4 

 

b) Metszetek a modernista irodalomból   

                  Szabó Lőrinc 4 

 

                  Radnóti Miklós 4 

 

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

                      Reményik Sándor 

                      Áprily Lajos 

d) Metszet a „Fényes szellők nemzedékének” irodalmából 4 

    Nagy László 

e) Metszet a tárgyias irodalomból  4 

    Pilinszky János 

f) Metszetek az irodalmi szociográfia alkotóinak munkáiból 2 

Illyés Gyula 

D) Színház- és drámatörténet 6 

            Örkény István 

 

4 

 

            Szabó Magda 2 

 

     V. A XX. századi történelem az irodalomban 10 

a) Trianon 2 

 

b) Világháborúk 2 

c) Holokauszt 2 

 

d) Kommunista diktatúra 2 

 

e) 1956 2 

VII. Kortárs magyar irodalom 

A szaktanár szabad választása alapján 
16 

  

VIII. Felkészülés az érettségire! 

Rendszerező ismétlés  

14  

                                                                            Összes óraszám: 120 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÖSSZES ÓRASZÁM: 150 

 

1.2.: Magyar irodalom FAK 
 

Dráma és színház 

A dráma és színház tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek 

célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a 

kreativitás fejlesztése, az összetartozás érzésének erősítése. A dráma és színház kreatív 

folyamata szolgálja a tanulók ön- és társismeretének gazdagodását, segíti az oldottabb és 

könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A tanulói tevékenységek a gondolatok és érzelmek kifejezését, ezzel együtt különböző drámai 

és színházi kifejezési formák megismerését, alkalmazásuk elsajátítását és értelmezését 

szolgálják. A dramatikus tevékenység gyakorlása és tanulása hozzájárul az önazonosság 

erősítéséhez és a nemzeti, helyi vagy nemzetiségi közösségi tudat kialakításához. 

A dráma és színház tevékenységformáival való személyes találkozás révén a művészeti ág 

nyelve a tanulók sajátjává válik, és mindezek eredményeként kialakul bennük a művészettel 

élés, az értő befogadóvá válás alapvető igénye. 
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A dráma és színház tevékenységei nagy szerepet játszanak a Nemzeti alaptantervben 

megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

Fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanuláshoz kapcsolódó sikeresség megélt élményként 

jelenik meg, mely más tárgyak tanulásához is pozitív megerősítést ad. 

Fejleszti a kommunikációs kompetenciákat, mert a dráma és színház keretei között sokféle 

önkifejezési forma (verbális, vokális, nonverbális) alkalmazására és gyakorlására van 

lehetőség, ami a kommunikációs lehetőségek körét a megszokotthoz képest erőteljesen 

kitágítja. A kommunikáció folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan 

viszonyulnak mások véleményéhez, illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. 

Fejleszti a digitális kompetenciákat, hiszen a tanulók kezében lévő digitális eszközök a 

hétköznapi kommunikáció mindennapos eszközei, melyeket konkrét vagy szimbolikus 

tartalommal gyakran alkalmaznak kortárs élethelyzetekben. Emellett a dramatikus 

tevékenységek során a tanulók azonosítják a digitális környezet kínálta lehetőségeket és 

veszélyeket is, érvényesen foglalkozhatnak a magánszféra, a személyes adatok és a digitális 

identitás meglétével vagy hiányával, veszélyeztetésével vagy biztonságával. 

Fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen a dramatikus tevékenységek folyamán és 

következtében a tanuló motivált a problémák azonosítására, a kérdések megfogalmazására, a 

bizonyítékok keresésére és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a következtetések 

levonására, és megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre 

törekszik. Ugyanakkor a dráma és színház tevékenységei teret adnak a szabad asszociáción 

alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak is, a fantázia, kreatív megközelítések 

szabadságának, melyek szintén nagy szerepet játszanak a gondolkodás fejlesztésében. 

Fejleszti a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciáit, hiszen a dráma és színház 

tantárgy tanulása felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok megőrzésének jelentőségére, 

másrészt felelősségvállalásra, toleranciára, szolidaritásra, megalapozott értékítélet 

megfogalmazására és annak aktív vállalására ösztönöz. 

Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, hiszen a tantárgy tanulásának jellemzője a 

gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az önismeret, a reális önértékelés 

kialakulását, ugyanakkor a csoportos együttműködésben, közös cél érdekében zajló munka 

erősíti az érdekérvényesítés és az alkalmazkodás dinamikus egyensúlyában zajló 

konfliktusmegoldások folyamatát. 

A tantárgy sajátosságai miatt nagyban fejleszti a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális 

tudatosság kompetenciáit, hiszen a tárgy tanulása során a tanuló olyan készségeket sajátít el, 

amelyek magukban foglalják gondolatok, tapasztalatok és érzések befogadását és kifejezését a 

művészetek és más kulturális kifejezésmódok széles körében. 

Végül a személyiségfejlesztésben betöltött szerepe miatt fejleszti a munkavállalói, innovációs 

és vállalkozói kompetenciákat is. 

A dráma és színház tantárgy kötelező óraszámmal a 7–8. évfolyamon rendelkezik, a 

Művészetek tantárgycsoportban választható tárgy a 11. évfolyamon, és a 12. évfolyamon 

kötelezően választható tantárgyként jelenik meg. Emellett a szabad órakeret terhére önálló 

tantárgyként, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg moduláris 

formában az 1–6., valamint a 9–10. évfolyamokon is megjelenhet. 

 

1.2.1.: 12. ÉVFOLYAM 
A dráma és színház tanítása komplex művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amely 

interakciókon keresztül játék, cselekvés és tapasztalat útján valósítja meg célját, amelynek 
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középpontjában maga a dramatikus tevékenységben megvalósuló tanulás áll. A dramatikus 

tevékenységeknek nagyon sok formája ismert. A játék, a cselekvő részvétel, a 

problémaközpontú tematikus foglalkozások következtében megélt egyéni és közösségi 

élményeken keresztül, az aktív tevékenységeknek köszönhetően fejlődnek a tanulók alkotó és 

befogadó, valamint kommunikációs és szocializációs készségei, képességei. A dramatikus 

formák alkalmazásának következtében a tanulók önmagukkal és a társadalommal harmonikus 

kapcsolatban élő állampolgárrá válnak, az emberi kapcsolatokban, a családi életben sikeresen 

együttműködő emberként boldogulnak. 

Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár elsajátítása, és annak tudatos és adekvát használata is, 

az eligazodás képességének megteremtése a kortárs kultúrában. 

A 12. évfolyamon kétféle választható kerettantervi óratábla áll a pedagógusok rendelkezésére. 

Az A változatban a dráma és színház tantárgy a művészeti, művészetpedagógiai nevelés 

területén vállal nagy szerepet a cselekvéssel, élménnyel történő tanulás felhasználásával a 

diákok személyiségfejlesztésében, a művészeti élmények befogadásában, az önkifejezésben, a 

művészettel élés igényének kialakításában stb. A B változat célja a dráma érettségi vizsgára 

való felkészítés. Itt a gyakorlati tevékenységek mellett hangsúlyosan megjelennek a dráma- és 

színháztörténet, dráma- és színházelmélet, színjátékos tevékenység területei, amelyekkel való 

ismerkedésben továbbra is a dramatikus formák használhatóak. Ez segíti az érettségi vizsgára 

való elméleti és gyakorlati felkészülést is. Az alaposabb felkészüléshez (pl. az esetleges emelt 

szintű érettségi vizsgához, szakirányú továbbtanuláshoz) a megjelenő fenti témakörök 

részletesebb tárgyalása (pl. a fontosabb színháztörténeti korszakok részletesebb megismerése, 

egyes drámaszerkezetek részletes tárgyalása, vagy napjaink néhány fontosabb dráma- és 

színháztörténeti irányzatával való találkozás) a 11–12. évfolyam választható óráinak terhére 

javasolt. A tantárgy tanulása során érintett témakörök az A és B változatban nem különböznek, 

de az egyes témakörökre ajánlott óraszám igen. Ennek függvényében a fejlesztési feladatok és 

ismeretek, illetve a javasolt tevékenységek közül a szaktanár a csoport előzetes tudása, 

érdeklődése, céljai és saját pedagógiai szándékai alapján szabadon válogathat, illetve ezeket 

saját döntése szerint egy vagy több átfogó téma feldolgozásába is illesztheti (pl. egy színház, 

színházi csoportosulás tevékenységének, szervezeti és műsorrendjének alaposabb 

megismerése, egy konkrét drámai szöveg részletes vizsgálata, egy, a csoport vagy a szaktanár 

által ajánlott téma köré épített szerkesztett játék létrehozása improvizációkból vagy kötött 

szövegű jelenetekből, egy szaktanár vagy a csoport által választott téma, élethelyzet, probléma 

részletes és több oldalról történő feldolgozása, körüljárása). A két változat közötti választást az 

is meghatározhatja, hogy volt-e az adott csoportnak az előző évfolyamon is dráma és színház 

órája, s azokon milyen tartalmak jelentek meg. 

A tárgy fejlesztési feladatai és ismeretei elsősorban tevékenység-központú, komplex, 

folyamatos és rendszeres képzési egységekre bontott, egész évre kiterjedő gyakorlati képzés 

során sajátíthatók el. Ezért a tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók 

meg. A feltüntetett témakörök és fejlesztési feladatok megjelenése átfedi egymást, a tagolás 

csak a könnyebb áttekinthetőséget szolgálja, a tanterv óraszámajánlásai az éves összóraszám 

vonatkozásában nyújtanak tájékoztatást. A témakörök, illetve a fejlesztési feladatok és 

ismeretek nem sorrendben, hanem a korosztály és a csoport adottságainak, képzettségének 

megfelelően, a szaktanár döntése alapján, akár integrált formában, ugyanazon tevékenységek 

keretében is feldolgozhatóak; egy fejlesztési feladat pedig több tevékenység során is 

vizsgálható. 

A 12. évfolyamon a dráma és színház kötelezően választható tantárgy, így megjelenhet heti 1 

óra kötelező óraszámmal, vagy az óraszám egy részében is. Emellett a szabad órakeret terhére 
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további óraszámban, illetve más tantárgyakba, tanulási területekbe integráltan, esetleg 

moduláris formában is tanulható.  

A dráma és színház tantárgyat drámatagozatos tantárgycsoportban (pl. drámai és színházi 

ismeretek, kreatív színházi gyakorlat, kreatív mozgás és tánc, kreatív ének-zene, 

beszédtechnika) tanító iskolák a helyi tantervük alapján a szabad sáv óraszámait is felhasználva 

a jövőben is tantárgyi felbontásban folytathatják tevékenységüket.  

 

A 12. évfolyamon a dráma és színház tantárgy alapóraszáma: 30 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

 A 

változat 

B változat 

Szabályjátékok 3 1 

Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, 

mozgással, tánccal) 

4 3 

Rögtönzés 5 3 

Saját történetek feldolgozása 4 1 

Műalkotások feldolgozása 3 2 

Dramaturgiai ismeretek 1 2 

A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, 

mozgás, tánc) 

2 3 

Dráma- és színháztörténet 1 5 

Dráma- és színházelmélet 1 3 

Kortárs dráma és színház 2 2 

Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, 

előadás) 

2 3 

Színházi előadás megtekintése 2 2 

Összes óraszám: 30 

TÉMAKÖR: Szabályjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 3 óra, B változat: 1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felfedezi és alkalmazza a tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságait és összefüggéseit; 

 felidézi és alkalmazza a látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus 

hatásokat; 

 hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzi a játékszabályok adta keretek között 

tevékenységeit; 

 megfigyeli, azonosítja és értelmezi a társaitól és a környezetéből érkező hatásokat és az 

azokra adott saját válaszait; 

 értelmezi önmagát egyénként és a csoport részeként, a csoporton belüli 

viszonyrendszerben betöltött helye szerint a csoportos játékok során. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságainak és összefüggéseinek felfedezése és 

alkalmazása 

 A látott, hallott, érzékelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások felidézése és 

alkalmazása 
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 Verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és alkalmazása 

 Összetett verbális és mozgásos koncentrációs gyakorlatok 

 Hosszan tartó, koncentrált figyelemmel végzett tevékenység a játékszabályok adta 

keretek között  

 Páros és kiscsoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok 

 Csoportos bizalomjátékok 

 Ön- és társismereti játékok 

FOGALMAK 

tempó és ritmus, együttműködés, egyensúly, átadás és átvétel, impulzus, hatás és ellenhatás, 

bizalom, önismeret, társismeret 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tér, az idő, a tempó, a ritmus sajátosságaira, azok összefüggéseire figyeltető 

gyakorlatok alkalmazása 

 A kifejező közlés elsajátított technikai alapjainak alkalmazását lehetővé tevő 

gyakorlatok 

 A térérzékelést, a térbeli tájékozódást, mozgáskoordinációt (ezzel együtt az egymáshoz 

való alkalmazkodást) fejlesztő összetett gyakorlatok 

 Vakvezetéses és/vagy egyensúlyvesztésre épülő bizalomgyakorlatok 

 A társismeret játékai (megfigyeléstől a felismerésig) 

 Kötött időben, osztálylétszámokkal is megvalósítható, játékszabályokhoz kötött ön- és 

csoportismereti gyakorlatok 

TÉMAKÖR: Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével, mozgással, tánccal) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 4 óra, B változat: 3 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 kitalál és dramatikus tevékenységek során közlési szándékkal alkalmaz elképzelt 

verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatásokat konkrét vagy szimbolikus jelentéssel; 

 tudatosan irányítja és összpontosítja figyelmét a környezete jelenségeire, és felhasználja 

azokat dramatikus tevékenységeiben; 

 továbbfejleszti az együttműködés és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlatát; 

 kiveszi részét a közös döntéshozatali folyamatokból; 

 adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az együttműködésre és a konszenzus kialakítására irányuló gyakorlat továbbfejlesztése 

 A verbális és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és alkotó módon történő 

alkalmazása 

 A környezet jelenségeinek megfigyelése és a tapasztalatok felhasználása a dramatikus 

tevékenységekben 

 Részvétel a közös döntéshozatali folyamatokban 

 Elképzelt verbális, vokális, vizuális, kinetikus hatások kitalálása és a dramatikus 

tevékenységek során közlési szándékkal történő alkalmazása konkrét vagy szimbolikus 

jelentéssel 
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 Összetett kommunikációs játékok különböző munkaszervezési módokban 

 Interakciós és szituációs játékok különféle eszközökkel (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, 

tánc) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítása (mozgás, 

tánc- és mozgásszínházi ismeretek: szituáció megfogalmazása állóképben, 

mozdulatsorral, improvizáció zenére vagy témára, összetett improvizáció létrehozása és 

bemutatása; bábjáték: a tanulók által a képzés során készített bábok, ill. maszkok 

alkalmazása drámamunkában) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges drámajátékos, drámapedagógiai ismeretek 

elsajátítása (helyzetgyakorlatok, történet szerkesztése és megjelenítése, improvizáció, 

drámajáték, drámapedagógia) 

 

FOGALMAK 

drámajáték, kommunikáció, interakció, szituáció, önkifejezés, gesztus, mimika, testbeszéd 

 

 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Csoporton belüli kommunikációt és együttműködést erősítő játékok 

 Megadott témára, címre alkotott állóképek, képsorozatok 

 Összetett szituációk megjelenítése különféle eszközrendszerek használatával (pl. 

némajáték, számsorok, halandzsa) 

 Szituációs játékok különféle eszközök felhasználásával (pl. tárgy, báb, zene, mozgás, 

tánc) 

TÉMAKÖR: Rögtönzés 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 5 óra, B változat: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 

 ismeri és alkalmazza a szerepbe lépésben és az együttjátszásban rejlő lehetőségeket; 

 felismeri az empátia jelentőségét; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a kapcsolat létrehozásának és fenntartásának technikáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A kapcsolat létrehozási és fenntartási technikáinak tudatos alkalmazása  

 A rögtönzés tartalmi és formai elemeinek összefüggései 

 Figura- és helyzetteremtés 

 Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett karakterek 

szerepeltetésével 

 Rögtönzéses gyakorlatok megadott vagy közösen egyeztetett szituációs elemekkel 

 Rögtönzés közösen választott témára, a tanár által megadott szervezési formában, a 

megismert technikák alkalmazásával 

 A rögtönzés szerepből és szerepen kívül történő elemző és értelmező megvitatása 

FOGALMAK 

probléma, viszony, hierarchia, státusz, státuszkülönbség, figura tartása, típus és egyénítés 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A kapcsolat létrehozása és fenntartása gátak, akadályok közbeiktatásával 

 Karaktertanulmányok megadott figurákra, helyzetekre különböző szervezési módokkal 

 A spontán és az előkészített rögtönzések (pl. adott zene, téma vagy fogalom alapján) 

lehetőségeinek és korlátainak tudatosítása  

 Különféle konkrét és metaforikus kifejezőeszközök tudatos alkalmazása a rögtönzések 

során (pl. szituációs játékok hangeffektusokra, vázlat megadásával vagy közös 

kidolgozásával, a valódi érzelmek kimondásának tiltásával) 

 A helyzetre, a partnerre, a saját figurára való visszajelzést kiváltó és lehetővé tevő 

reflektív formák alkalmazása 

TÉMAKÖR: Saját történetek feldolgozása 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 4 óra, B változat: 1 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző 

dramatikus tevékenységek révén; 

 felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek 

közvetítésében és a kulturális hagyomány átörökítésében; 

 elemzi és dramatikus eszközökkel feldolgozza az általa hozott problémahelyzeteket; 

 értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Történetek (látott, hallott, olvasott, a tanár által hozott, a tanulók élményeiből építkező) 

feldolgozása összetett dramatikus kifejezési formák és ábrázolási módok 

alkalmazásával 

 A problémahelyzetek, döntési helyzetek értelmezése, megvitatása és dramatikus 

eszközökkel történő feldolgozása  

 Történetek gyűjtése, rendszerezése, válogatása, szerkesztése 

 Egyéni történetekből közös történet alkotása 

 A történetekben megjelenő értékrendszerek felfedezése és értelmezése 

 Történet és forma egymásra hatása 

FOGALMAK 

döntési helyzet, elágazási pont, variáció, kontraszt, cselekmény, cselekményszál, hatás, 

időkezelés, idősíkváltás, flashback, fókusz, keret, jelentés, mondandó, tanulság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A történet lejegyzése, különféle narrációs technikák alkalmazása (pl. a szereplő 

önnarrációjának távolító hatása) 

 A szöveg dramatizálása (pl. szituációkra bontás, dialógusok létrehozása, szólamokra 

bontás, ritmizálás, visszhangzó felolvasás) 

 Szerkesztési gyakorlatok (pl. etűdökre bontás, kötött formák társítása) 

 A megjelenítés lehetőségei (pl. a szöveg és az akció szétválasztása, történetszínházi 

és/vagy olvasószínházi technikák, a stílusváltás alkalmazása) 

TÉMAKÖR: Műalkotások feldolgozása 
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JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 3 óra, B változat: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a megélt, a látott-hallott-olvasott, a kitalált történeteket a különböző 

dramatikus tevékenységek révén; 

 felfedezi a történetek jelentőségét az emberi kommunikációban, az értékek 

közvetítésében és a kulturális hagyomány átörökítésében; 

 értékítéletet formál, amelyet a problémahelyzet jellemző vonásaival indokol. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A művészeti alkotások (pl. irodalom, zene, képzőművészet, film, fotó, iparművészet) 

elemző-értelmező megközelítése dramatikus tevékenységek segítségével 

 A művészeti alkotásokban megjelenő élethelyzetek, problémák körüljárása dramatikus 

tevékenységekkel 

 A problémahelyzet jellemzőinek felismerése, értelmezése, értékelése 

 Dramatikus improvizációk képzőművészeti alkotások, zeneművek, ismert történelmi 

események, fénykép, film stb. alapján 

 Szerkesztési feladatok különböző művészeti alkotások felhasználásával 

 A történetek jelentőségének felismerése a kommunikációban, az érték-közvetítésben és 

a kulturális hagyomány átörökítésében 

FOGALMAK 

konfliktus, konfliktusrendszer, ellentét, párhuzam, metafora, szimbólum, csomópont, fordulat, 

tükrözés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Állóképek, szerepháló-építés, képsorozat a különböző viszonyrendszerek, szereplők 

közötti kapcsolatok vizsgálatára 

 Némajátékos jelenetek és/vagy kötött szövegű játékok és/vagy szöveges jelenetek egyes 

érzelmek, élethelyzetek, problémák megjelenítésére 

 Egy műalkotásban ábrázolt pillanathoz vezető, illetve annak folytatásaként kibontható 

történetek variációinak bemutatása különböző dramatikus tevékenységekkel 

 Adott művészeti ágakhoz tartozó műalkotások más művészeti ágakba történő 

adaptációja 

 A közös alkotás eredményeinek megbeszélése – kis- és nagycsoportos formákban 

és/vagy dramatikus tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Dramaturgiai ismeretek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudatosan alkalmazza a feszültségteremtés eszközeit a dramatikus tevékenységekben; 

 megkülönbözteti és tudatosan alkalmazza a dramaturgiai alapfogalmakat; 

 felismeri és azonosítja a dramatikus szituációk jellemzőit (szereplők, viszonyrendszer, 

cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás). 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A dramaturgiai alapfogalmak megkülönböztetése és tudatos alkalmazása  

 A feszültségteremtés eszközeinek tudatos alkalmazása a dramatikus tevékenységekben 
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 A dramatikus szituációk jellemzőinek (szereplők, hely, idő, viszonyok, probléma, 

körülmények, cél, szándék, akarat, konfliktus, feloldás) felismerése és azonosítása a 

dramatikus játékok során 

FOGALMAK 

dráma, drámaiság, dramatizálás, dramaturgia, dramaturg; feszültség, várakozás, fokozás, 

késleltetés, kitérő (epizód), akadály (gát), felismerés; expozíció, bonyodalom, válság (krízis), 

drámai vétség  (hübrisz), sorsfordulat, katasztrófa 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Közös jelenetépítés dramatikus és színházi eszközökkel 

 A megjelenített helyzetek alkotóelemeinek, a feszültség forrásainak dramaturgiai 

szempontú elemzése 

TÉMAKÖR: A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás, tánc) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 adekvát és alkotó módon alkalmazza a verbális és nonverbális kifejezés eszközeit; 

 ismeri és tudatosan alkalmazza a kommunikációs jelek jelentéshordozó és 

jelentésteremtő erejét; 

 felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 

 saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és 

a színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sűrítés, variáció, fokozás, késleltetés, státushelyzet alkalmazása a különféle 

dramatikus tevékenységek során  

 A térhasználat lehetőségeinek értelmezése, és ezek alkalmazása saját dramatikus 

tevékenységben; a színpadi tér, ismerkedés a színpadi térformákkal és használatuk 

következményeivel 

 Anyagismeret és a stilizáció fogalmának ismerete és alkalmazása tárgyas, bábos 

megfogalmazási formák esetében 

 A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása; a mozgásos 

kommunikáció értelmezése és alkalmazása saját dramatikus tevékenység során  

 A hatáskeltés eszközeinek alkalmazása a gyakorlatok során 

 A kommunikációs jelek jelentéshordozó és jelentésteremtő erejének ismerete, a verbális 

és nonverbális kifejezés eszközeinek adekvát és kreatív alkalmazása a dramatikus 

tevékenységek során 

 A színházi kommunikáció erejének ismerete, a dráma és színház formanyelvi 

sajátosságainak tudatos alkalmazása, értelmezése, elemzése 

FOGALMAK 

jelenet, típus, egyénítés, ellentét, párhuzam, feszültség, státus, sűrítés, variáció, színpadi tér, 

stilizáció, konkrét és absztrahált mozgás, hatás, katarzis 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A felsorolt dramaturgiai fogalmak különböző dramatikus tevékenységekben történő 

értelmezése, alkalmazása, hatáselemzése 
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 Hangulatok, fogalmak, érzések megfogalmazása, kifejezése dramatikus és/vagy 

mozgásos és/vagy bábos tevékenységekkel 

 Dramatikus játékok a realitás és a stilizáció összevetésére 

 Dramatikus és/vagy mozgásos, táncos tevékenységek a konkrét és az absztrahált 

mozgás megkülönböztetésére 

 

TÉMAKÖR: Dráma- és színháztörténet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, 

valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

- A változat: a színház- és drámatörténeti ismeretek iránti érdeklődés felkeltése (néhány 

alkotó portréja, néhány nagyobb színháztörténeti korszak, a kortárs művészet alkotásai 

stb.) 

- B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színháztörténeti ismeretek 

feldolgozása (ókori színház és dráma, a középkori Európa színháza és drámája, az angol 

reneszánsz színház és dráma, a spanyol barokk dráma és színház, a francia klasszicista 

dráma, a régi magyar dráma néhány alkotása, a XIX-XX. századi magyar dráma és 

színház, a modern polgári dráma és színház kialakulása, Csehov és Sztanyiszlavszkij, 

Brecht színháza és drámái, a XX. század meghatározó színházi irányzatai, alkotói, 

jelentős drámaírói, napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs 

drámairodalom néhány alkotása) 

 A meglévő dráma- és színháztörténeti ismeretek és élmények értelmezése, 

rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 

 Színházi műfajok és stílusok történeti szempontú tanulmányozása; az egyes korszakok 

jellemző stílusjegyeinek, kifejezőeszközeinek felismerése a látott előadásokban 

FOGALMAK 

realista színjáték, abszurd, groteszk, performansz, a választott dráma- és színháztörténeti 

ismeretanyag szakszókincse 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek alkalmazása saját 

játékokban 

 Egyes szerzők személyének, életművének, művészeti jellemzőinek megközelítése 

különféle dramatikus tevékenységekkel 

 Választott művek, műrészletek, szövegrészek, szállóigék stb. felhasználása különféle 

dramatikus tevékenységekben 

 Ismert drámai alkotások választott konfliktusainak, szituációinak kortárs helyzetbe, 

nyelvi közegbe, szövegkörnyezetbe emelése különböző dramatikus tevékenységekkel 

 Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben 

TÉMAKÖR: Dráma- és színházelmélet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 1 óra, B változat: 3 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, 

valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit; 

 saját munkájában alkalmazza, a látott előadásokban felismeri és azonosítja a dráma és 

a színház formanyelvi sajátosságait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A drámai műnem sajátosságai: az epikától és a lírától eltérő sajátságok felismerése és 

meghatározása, egyes drámaszerkezetek 

 A meglévő dráma- és színházelméleti ismeretek és élmények értelmezése, 

rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével 

 Látott előadásokban és saját dramatikus tevékenységben a dráma és színház 

formanyelvi sajátosságainak felismerése és azonosítása 

 A dráma/színjáték mint kommunikáció: a dráma/színjáték „nyelve” és a befogadóra 

gyakorolt hatása  

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges dráma- és színházelméleti ismeretek 

feldolgozása (a drámai műnem sajátosságai, a dráma/színjáték mint kommunikáció, a 

dráma szerkezeti felépítése, dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak, a 

színházművészet összművészeti sajátosságai, színházi szakmák) 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges műfaji ismeretek feldolgozása (a rituális 

játék/szertartásjáték, a tragédia, a komédia, a realista színjáték, az abszurd és a groteszk, 

bábjáték, zenés, tánc- és mozgásszínház) 

 

FOGALMAK 

a dráma műneme, a tanult drámaszerkezetek (pl. arisztotelészi dramaturgia, shakespeare-i 

dramaturgia, a brechti dramaturgia, az abszurd dramaturgia) 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Dramatikus formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése dramatikus 

tevékenységekben; 

 Drámai és színpadi szöveg összevetése, értelmezése, a színpadra készült szövegek 

sajátosságainak vizsgálata beszélgetésben és/vagy dramatikus tevékenységekkel; 

 A tanult drámaszerkezetek megközelítése dramatikus tevékenységekkel; 

 A komikum, az irónia, a groteszk jelenlétének vizsgálata a különböző 

drámaszerkezetekben; 

 A vizsgált színháztörténeti korszakok és/vagy drámaszerkezetek megközelítése 

mozgásos és/vagy bábos tevékenységekkel; 

 Megbeszélés, vita, értelmezés – kis- és nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus 

tevékenységekben. 

TÉMAKÖR: Kortárs dráma és színház 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi és rendszerezi a dráma- és színháztörténeti, dráma- és színházelméleti, 

valamint a kortárs színházra vonatkozó ismereteit és élményeit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Napjaink egy-két fontos színházi irányzata és/vagy egy-két választott példa a kortárs 

drámairodalomból; 

 A kortárs színházra vonatkozó meglévő ismeretek és élmények értelmezése, 

rendszerezése megbeszélések és/vagy dramatikus tevékenységek segítségével; 

 Összművészeti sajátosságok felismerése: a művészeti ágak viszonya, hierarchiája a 

látott előadásban; 

 A mai magyar színházi élet néhány jelentős alkotója (egy-két színész, rendező, díszlet- 

és jelmeztervező, zeneszerző, koreográfus, kritikus megnevezése/szakmai bemutatása); 

 A mai magyar színházi élet műhelyei (egy választott társulat, együttes, alkotóközösség 

bemutatása); 

 A mai magyar színházi struktúra jellemzői. 

FOGALMAK 

hivatásos színház, kőszínház, alternatív színház, amatőr színház, diákszínjátszás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A műnemek keveredésének, átalakulásának vizsgálata kortársszínházi előadásokban 

beszélgetéssel és/vagy dramatikus tevékenységekkel; 

 Ismerkedés napjaink egyes világszínházi törekvéseivel (pl. modern operák, 

mozgásszínházi előadások, prózai művek) különböző módszertanú tevékenységekkel. 

TÉMAKÖR: Színjátékos tevékenység (vers- és prózamondás, jelenet, előadás) 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az alkotótevékenység során használja a megismert és általa alkotott kifejezési formákat; 

 felfedezi a tárgyi világ kínálta eszközöket, ezek művészi formáit (pl. a bábot és a 

maszkot), valamint a színházi vizualitás (pl. díszlet, jelmez, fény) eszköztárát; 

 használja a tér sajátosságaiban (irányok, arányok, hangsúlyok, fény és sötét, mozgás és 

mozdulatlanság stb.) rejlő lehetőségeket; 

 felismeri és alkalmazza a színházi kommunikáció erejét; 

 alkalmazza a tanult dramatikus technikákat a helyzetek megjelenítésében, a történetek 

dramatizálásában és a figurateremtés folyamatában; 

 felismeri és alkalmazza a helyzetek feldolgozása során a szerkesztésben rejlő 

lehetőségeket; 

 felismeri és alkalmazza a választott előadóművészeti műfajok (vers- és prózamondás; 

prózai, zenés, bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) jellemző eszköztárát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alkotótevékenység során a megismert kifejezési formák, technikák alkalmazása 

 Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság 

(elsősorban saját közösség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban 

 B változat: az érettségi vizsgához szükséges gyakorlati ismeretek, produkciós 

tevékenységformák elsajátítása (beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös 

daléneklés, a beszédtechnika alapjai, lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása, 

pódiumműfajok) 
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FOGALMAK 

színházi kommunikáció, pódiumszínpad, előadóművészet, megjelenítés, részleges 

megjelenítés, stilizáció 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A rögtönzésekből etűdök létrehozása 

 A drámamunkára jellemző kommunikáció és a színpadi kommunikáció 

megkülönböztetése, gyakorlati alkalmazása 

 Szabadon választott előadó-művészeti formák (vers- és prózamondás; prózai, zenés, 

bábos, táncos, mozgásos színjáték stb.) saját élményű megtapasztalása 

 A színház mint közösségi alkotás – saját élmény szerzése jelenetek színpadra állításában  

TÉMAKÖR: Színházi előadás megtekintése 

JAVASOLT ÓRASZÁM: A változat: 2 óra, B változat: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a színházi előadást önmaga és a világ megértésének élményszerű formájaként értelmezi; 

 felismeri a színházi előadásokban a művészettel élés lehetőségének egyik formáját; 

 a színházi előadást a dramatikus tevékenységek kiindulópontjául is használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (pl. hivatásos vagy amatőr 

színházi társulat előadása, annak hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok 

előadásainak) megtekintése; 

 Az előadásról érvekkel alátámasztott önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása, 

mások véleményének tiszteletben tartása; 

 Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása a látott előadások szóbeli és/vagy 

írásbeli elemzésében (pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, 

a színházművészet összművészeti sajátosságai); 

 Látott színházi előadások elemző/értelmező/összehasonlító vizsgálata; 

 Előadások megközelítése az élmények befogadását elősegítő dramatikus 

tevékenységformákkal; 

 A fontosabb színházi szakmák ismerete (a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, 

a koreográfus, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek); 

 A színészi, rendezői, dramaturgiai, díszlet- és jelmeztervezői munka alapszintű 

elemzése; 

 A színházi előadás élményének a művészettel élés egyik lehetséges formájaként, az 

egyén és a világ megértésének lehetőségeként való értelmezése. 

FOGALMAK 

opera, balett, kortárs táncszínház, mozgásszínház, összművészet, rendező, díszlettervező, 

jelmeztervező, szcenikus, koreográfus, színpadmester, világosító, ügyelő, súgó, kellékes 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A közösen látott előadás megbeszélése, megvitatása, értelmezése – kis- és 

nagycsoportos formákban és/vagy dramatikus tevékenységekben és/vagy más 

tevékenységgel (pl. írásos elemzés, projektmunka, kooperatív tevékenységek); 

 A figurateremtés elemeinek felismerése és alkalmazása; 



 

92 

 A feszültségteremtés eszközeinek felismerése és alkalmazása; 

 A rendezői koncepció elemzése, eszközeinek feltárása; 

 Színházak közönségkapcsolatának vizsgálata (pl. plakátok, szóróanyag, műsorfüzet, 

honlap, közönségtalálkozók, színházpedagógiai tevékenység). 
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1. HELYI TANTERV 
 

1.1. MATEMATIKA 
 

 

Heti 

óraszámok 
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 0. évf. 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

AJTP     4 3 3 3 4 

NYEK     2 3 3 3 4 

Nyolc 

évfolyamos 
4 4 3 4  3 3 3 4 

 

MATEMATIKA KERETTANTERV 5-6 ÉVFOLYAM  

 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő – 

nevelési-oktatási szakaszát követően az 5–8. évfolyamon a matematika tanulása-tanítása során a 

tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi tevékenységekből indulva a 

képi szemléltetések, ábrázolások mellett megjelennek a szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, 

jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése 

során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye, 

valamint felismeri a matematika kisebb egységeinek belső struktúráját. 

A tanítás fő módszere továbbra is a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, hétköznapi 

szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a tanulót 

ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi életből vett 

szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére. A tanuló konkrét helyzetek megoldására 

képi és szimbolikus modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik problémamegoldó és 

problémaalkotó képessége. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan kialakulnak 

a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló 

ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző, 

szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek 

bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, 

ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek tanulási-

tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának, 

hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól alkalmazza. 

Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az új 

fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást 

annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a 

lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt. 
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A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos alkalmazása 

mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a matematikai tudást és a 

digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 

alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

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

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

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

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

alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak kialakítását, fenntartását, 

megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul a többi tantárgy tanulásához 

szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony önálló tanulási módszerek 

elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

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

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

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

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

jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában kialakul a különböző 

módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak megértésének és 

alkotásának készségrendszere. 

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

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális 

kultúrájának kialakításához. 

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

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A tanuló 

előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai fogalmakra 

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

is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több megoldása is 

lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és felismeri azokat a 

problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton példákat 

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

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

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

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

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

befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 

mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre 

építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

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

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

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

gondolkodásmódját. 

 

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

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 



3 

 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez és 

az épített környezethez fűződő viszonyát. 

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

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

között. 

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

felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek során a 

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

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

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

döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a későbbi munkavállalás 

szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, mérlegelő gondolkodás, 

problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

 

 

 

1.1.1. 5–6. évfolyam 

 

Az 5–6. évfolyam tanulás módszertani szempontból átmenetet képez az alsó tagozat játékos, 

tevékenykedtető, felfedeztető módszerei és a matematika elméleti ismereteinek befogadását jelentő 

tanulási módszerek között. Továbbra is fontos szerepet játszik a szemléltetés, az eszközök használata. 

Elvárható a szerzett tapasztalatok értelmezése, rendszerezése, néhány területen az általánosítás 

lehetőségének felfedezése és megfogalmazása. A kezdeti, saját szavakkal történő megfogalmazásokat 

fokozatosan felváltja a matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések használata. Gyakorlati 

helyzetekben megjelenik a szakmai vita és az érvelés igénye. 

Az 5–6. évfolyamon tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: Halmazok; 

Matematikai logika, kombinatorika; Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek; 

Alapműveletek természetes számokkal; Egész számok, alapműveletek egész számokkal; Közönséges 

törtek, tizedes törtek, racionális számok; Alapműveletek közönséges törtekkel; Alapműveletek 

tizedes törtekkel; Arányosság, százalékszámítás; Egyszerű szöveges feladatok; A függvény 

fogalmának előkészítése; Sorozatok; Mérés és mértékegységek; Síkbeli alakzatok; Transzformációk, 

szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. A témák egy része nemcsak 

az aktuális terület megalapozását jelenti a megadott óraszámban, hanem megjelenik más fejezetekben 

is, az eszközrendszer folyamatos gyarapodását biztosítva. Bővül a szöveggel megfogalmazott 

hétköznapi és matematikai problémák megoldása során alkalmazható modellek köre is. 

A szemléltetést és a megértést a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online 

felületek is támogatják 

 

Az 5–6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra + 16 óra (ismétlés, 

számonkérés)  
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika, kombinatorika 10  

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 20 

Alapműveletek természetes számokkal 16  

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 18  

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18  

Alapműveletek közönséges törtekkel 18  

Alapműveletek tizedes törtekkel 14  

Arányosság, százalékszámítás 20  

Egyszerű szöveges feladatok 20 

A függvény fogalmának előkészítése 10 

Sorozatok 8 

Mérés és mértékegységek 16  

Síkbeli alakzatok 18  

Transzformációk, szerkesztések 20 

Térgeometria 16  

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 10  

Összes óraszám: 272 

. 

A felső tagozaton az eddig megszerzett tudást és kompetenciákat kell elmélyíteni és kiterjeszteni. A 

mindennapi élet problémamegoldásához szükséges képességek és ismeretek elsajátítása mellett 

legalább ugyanilyen fontos, hogy a matematikatanulás szolgálja egy jól működő gondolkodásmód, 

egy tanulási stratégia, ítélőképesség, megértés és sok általánosabb pozitív emberi tulajdonság 

formálását is. 

Fontos feladat a tanulás tanítása, az elsajátítás képességének (emlékezet, figyelem, 

koncentráció, lényegkiemelés stb.) fejlesztése. Meg kell ismertetni a matematika bevált tanulási 

módszereit. 

A matematikai gondolkodásmódot fel kell használni a problémamegoldások során. Ehhez 

szükséges megfelelő szemléltető ábrákat, diagramokat, grafikonokat készíteni, ilyeneket értelmezni, 

elemezni és felhasználni; halmazokat jellemezni, szabályszerűségeket észrevenni, általánosító 

sejtéseket, állításokat megfogalmazni.  

Az érvelés, a cáfolás, a vitakészség, a helyes kommunikáció fejlesztése folyamatos 

feladatunk. Ehhez szükséges másokkal problémamegoldásban együttműködni, gondolatainkat, a 

megismert fogalmakat rendszerezni. A modellalkotás fontos eszköz, amely segítséget nyújt a 

problémák megoldásában. Fontos, hogy a tanulók a modellalkotásaik során a megértett és megtanult 

fogalmakat és eljárásokat fel tudják használni, és a modellekbe szervesen be tudják építeni. 

Szükséges, hogy problémahelyzetet leíró szöveg alapján a probléma lényegét felismerjék, majd annak 

megfelelő, a probléma megoldását elősegítő modelleket alkossanak. Fokozatosan fejleszteni kell a 

matematikai szaknyelv és jelölésrendszer használatát, alkalmazását. 

Ebben a két évfolyamban sajátítják el egyszerű szöveges feladatok megoldásának néhány 

stratégiáját: a hétköznapi és gyakorlati problémák megértését és megjelenítését matematikai alakban, 

az eredmény becslését és ellenőrzését. Tájékozódnak síkban és térben, ismerik az egyszerű síkbeli és 

térbeli alakzatokat. Tudják a tanult mértékegységeket átváltani. Készség szinten számolnak egész 

számokkal, és gyakorlottak a racionális számokkal való műveletek végzésében. 
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Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. Ezen kívül 

számonkérésre, ismétlésre 16 óra van tervezve. 

Az 5 – 6. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma: 272 óra. +16 óra ismétlésre, 

számonkérésre fordítható.  

 

A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására Az 5 – 6. évfolyamon heti 4- 4 órát, biztosít.   

5 – 6. OSZTÁLY 
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Tematikai egység címe 

Órakeret 

kerettanterv alapján órakeret az 

 5-6. évfolyamra (95 %) 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 
20 

  1. Halmazok 10 

  2. Matematika logika, kombinatorika 10 

II. Számtan, algebra 144 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti alapismeretek 20 

2. Alapműveletek természetes számokkal 16 

3. Egész számok, alapműveletek egész számokkal 18 

4. Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 18 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 18 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 14 

7. Arányosság, százalékszámítás 20 

8. Egyszerű szöveges feladatok 20 

III. Függvények, az analízis elemei 18 

  1. A függvények fogalmának előkészítése 10 

  2. Sorozatok 8 

IV. Geometria 70 

  1. Mérések és mértékegységek 16 

  2. Síkbeli alakzatok 18 

  3. Transzformációk, szerkesztések 20 

  4. Térgeometria 16 

V. Statisztika, valószínűség 20 

  1. Leíró statisztika 10 

  2. Valószínűség számítás 10 

ÖSSZESEN: 272 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %) 16 

ÖSSZESEN: 288 
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5. osztály 
 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, 

halmazok, matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. 

Több, kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának 

eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása 

(próbálgatással). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, 

értelmes, interaktív használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek, tanulási 

eredmények 
Fejlesztési követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Elemek elrendezése, 

rendszerezése adott 

szempont(ok) szerint. 

Részhalmazokat konkrét 

esetekben felismer és 

ábrázol. 

A kombinatorikus 

gondolkodás, a célirányos 

figyelem kialakítása, 

fejlesztése.  

Halmazokba rendezés egy-

két szempont szerint 

Halmazábra készítése 

 

Véges halmaz kiegészítő 

halmazát (komplementerét), 

véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését 

(unióját) képezi és ábrázolja 

konkrét esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti 

eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Halmazok közös részének és 

egyesítésének megállapítása 

ábrázolás segítségével. 

Számhalmazok 

szemléltetése 

számegyenesen 

 

Digitális kultúra: 

könyvtárszerkezet a 

számítógépen. 

 

2. Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat 

fogalmaz meg; 

Tanult minták alapján 

néhány lépésből álló 

Egyszerű állítások logikai 

értékének (igaz vagy hamis) 

megállapítása 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés, 
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bizonyítási gondolatsort 

megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza 

társai meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza 

az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

  

Igaz és hamis állítások 

önálló megfogalmazása 

Nyitott mondatok 

igazsághalmazának 

megtalálása próbálgatással 

A matematikai logika 

egyszerű, a korosztály 

számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete 

és használata 

Egyszerű stratégiai, logikai 

és pénzügyi játékok, 

társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz 

elemeinek sorba rendezése 

mindennapi életből vett 

példákkal 

Néhány számkártyát 

tartalmazó készlet elemeiből 

adott feltételeknek 

megfelelő számok alkotása 

Az összes eset előállítása 

során rendszerezési sémák 

használata: táblázat, ágrajz, 

szisztematikus felsorolás  

lényegkiemelés 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, halmazábra, részhalmaz, egyesítés, közös rész, 

számegyenes, „igaz”, „hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; 

„és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; lehetőségek, összes 

lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

70 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki 

érték, valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív 

számok a mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. 

Számszomszédok, kerekítés. Természetes számok nagyság 

szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. 

Átváltások szomszédos mértékegységek között. 

Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a 

kerekítés alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A 
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szorzó- és bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, 

szorzat, hányados fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, 

illetve tényezők felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és 

kétjegyű, osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek 

ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, 

megoldási terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának 

vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék 

fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az 

ismeretlen szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség 

fejlesztése. A műveleti sorrend használatának fejlesztése, 

készségszintre emelése. Mértékegységek helyes használata és 

pontos átváltása. 

Matematikai úton megoldható probléma megoldásának 

elképzelése, becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a 

képzelt és tényleges megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz 

készítése lényeges elemek megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való 

felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási 

pontok 

Érti és alkalmazza a 

számok helyi értékes 

írásmódját nagy számok 

esetén; 

Ismeri a római számjelek 

közül az L, C, D, M jeleket, 

felismeri az ezekkel 

képzett számokat a 

hétköznapi helyzetekben; 

 

Számok helyi értékes 

írásmódjának megértése 

különböző alapú 

számrendszerekben 

csoportosítást, leltározást, 

helyiérték-táblázatba rögzítést 

tartalmazó feladatokon keresztül 

Számok helyi értékes 

írásmódjának használata nagy 

számok esetében 

Római számok írása, olvasása a 

következő jelekkel: I, V, X, L, C, 

D, M 

Természetismeret: 

Magyarország 

lakosainak száma. 

2.   Alapműveletek természetes számokkal  8 óra 

Írásban összead, kivon és 

szoroz; 

Ismeri és helyesen 

alkalmazza a műveleti 

sorrendre és a zárójelezésre 

Számkörbővítés; fejben 

számolás százezres számkörben 

kerek ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

Természetismeret:  

összehasonlítás, 

számolás földrajzi 

adatokkal 
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vonatkozó szabályokat 

fejben, írásban és géppel 

számolás esetén is a 

racionális számok körében; 

A műveleti szabályok 

ismeretében ellenőrzi 

számolását, a kapott 

eredményt ésszerűen 

kerekíti; 

A gyakorlati 

problémákban előforduló 

mennyiségeket becsülni 

tudja, 

feladatmegoldásához 

ennek megfelelő tervet 

készít; 

A fejszámoláson és az 

írásban végzendő 

műveleteken túlmutató 

számolási feladatokhoz és 

azok ellenőrzéséhez 

számológépet használ. 

Természetes számok összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

Írásbeli osztás algoritmusa 

kétjegyű természetes számmal 

Írásbeli osztás legfeljebb 

kétjegyű természetes számmal 

gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és 

géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

 

3.  Egész számok. Alapműveletek egész számokkal 11 óra 

Meghatározza konkrét 

számok ellentettjét, 

abszolút értékét; 

Ismeri az egész számokat. 

 

 

Negatív számok a gyakorlatban: 

adósság, tengerszint alatti 

mélység, fagypont alatti 

hőmérséklet 

Egész számok ismerete, 

összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Ellentett, 

abszolút érték fogalmának 

ismerete és alkalmazása 

Alapműveletek értelmezése 

tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján a 

számkörbővítés során 

Alapműveletek elvégzése az 

egész számok körében 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

Természetismeret; 

hon- és 

népismeret:  

Földrajzi adatok 

vizsgálata.  

 

Történelem:  

időtartam 

számolása 

időszámítás 

előtti és 

időszámítás 

utáni történelmi 

eseményekkel. 
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Kapott eredmény ellenőrzése; 

ésszerű kerekítés 

4.  Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 10 óra 

Ábrázol törtrészeket, 

meghatároz törtrészeknek 

megfelelő törtszámokat; 

Érti és alkalmazza a 

számok helyi értékes 

írásmódját tizedes törtek 

esetén; 

 

Törtrészek ábrázolása, 

törtrészeknek megfelelő 

törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, 

egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő 

törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása 

tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása 

számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a 

hangjegyek 

értékének 

kapcsolata. 

5. Alapműveletek közönséges törtekkel 10 óra 

Összeadás, kivonás az 

egészek és a törtek 

körében. 

Szorzás, osztás az egészek 

és a törtek körében (tört 

szorzása, osztása egész 

számmal, 0 szerepe a 

szorzásban, osztásban). 

 

Alapműveletek értelmezése 

tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján 

Alapműveletek elvégzése a 

közönséges törtek körében 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

 

6. Alapműveletek tizedes törtekkel 8 óra 

Összeadás, kivonás az 

egészek és a törtek 

körében. 

Szorzás, osztás az egészek 

és a törtek körében (tört 

szorzása, osztása egész 

számmal, 0 szerepe a 

szorzásban, osztásban). 

 

Számolási készség fejlesztése. 

Tizedes törtek összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

 

Szorzás, osztás 10-zel, 

100-zal, 1000-rel. 

A műveletfogalom mélyítése. A 

számolási készség fejlesztése 

gyakorlati feladatokon keresztül. 

 

Összeg, különbség, 

szorzat, hányados 

változásai. 

Fegyelmezettség, 

következetesség, szabálykövető 

magatartás fejlesztése. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 
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Műveleti tulajdonságok, a 

helyes műveleti sorrend. 

Műveletek eredményeinek 

előzetes becslése, 

ellenőrzése, kerekítése. 

Egyszerű feladatok esetén a 

műveleti sorrend helyes 

alkalmazási módjának 

felismerése, alkalmazása. Az 

egyértelműség és a 

következetesség fontossága. 

Az ellenőrzési és becslési igény 

fejlesztése. 

 

A racionális számok 

halmaza. 

Véges és végtelen 

szakaszos tizedes törtek. 

A mennyiségi jellemzők 

kifejezése számokkal: 

természetes szám, racionális 

szám, pontos szám és közelítő 

szám. 

 

Szabványmértékegységek 

és átváltásuk: hosszúság, 

terület, térfogat, 

űrtartalom, idő, tömeg. 

Matematikatörténeti 

érdekességek: a hatvanas 

számrendszer kapcsolata 

idő mérésével. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése (pl. 

napirend, vásárlás). 

Az arányosság felismerése 

mennyiség és mérőszám 

kapcsolata alapján. 

Kreatív gondolkodás fejlesztése. 

Mennyiségi következtetés, 

becslési készség fejlesztése. 

Technika és 

tervezés: 

műszaki rajz 

készítésénél a 

mértékegységek 

használata, 

főzésnél a tömeg, 

az űrtartalom és 

az idő mérése. 

7. Arányosság  6 óra 

Arányos következtetések.  

A mindennapi életben 

felmerülő, egyszerű 

arányossági feladatok 

megoldása 

következtetéssel. 

Egyenes arányosság. 

 

A következtetési képesség 

fejlesztése. 

Az egyenes arányosság és a 

mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő szabványmértékegységeinek 

ismerete 

Az ismert 

szabványmértékegységek 

átváltása helyi értékes 

gondolkodás alapján 

Annak megfigyeltetése, hogy az 

egyik mennyiség változása 

milyen változást eredményez a 

hozzá tartozó mennyiségnél. 

Arányérzék fejlesztése, a 

valóságos viszonyok becslése 

települések térképe alapján.  

Hon- és 

népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország 

térképéről 

méretarányos 

távolságok 

meghatározása. 

A saját település, 

szűkebb 

lakókörnyezet 

térképének 

használata. 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak 

arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

8. Egyszerű szöveges feladatok 6 óra 

Szöveges feladatok 

megoldása. 

Egyszerű matematikai 

problémát tartalmazó 

Szövegértés fejlesztése. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó és a mindennapi élet 

köréből vett szövegek 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

olvasási és 

megértési 
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rövidebb és hosszabb 

szövegek feldolgozása. 

feldolgozása. 

Algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése, gondolatmenet 

tagolása. 

Emlékezés elmondott, elolvasott 

történetekre, emlékezést segítő 

ábrák, vázlatok, rajzok készítése, 

visszaolvasása. 

Matematikai tartalmú egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

szakaszos ábrázolással, 

visszafelé gondolkodással 

A mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos 

ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

 

stratégiák 

kialakítása 

(szövegben 

megfogalmazott 

helyzet, történés 

megfigyelése, 

értelmezése, 

lényeges és 

lényegtelen 

információk 

szétválasztása).  

Vizuális kultúra: 

elképzelt 

történetek vizuális 

megjelenítése 

különböző 

eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

Alapműveletek természetes számokkal 

 a gyakorlati problémákban előforduló mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő tervet készít; 

Egész számok; alapműveletek egész számokkal 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. 

A hányadost megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

 Alapműveletek közönséges törtekkel 

 elvégzi az alapműveleteket a racionális számok körében,  

 ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat 
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 Alapműveletek tizedes törtekkel 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész számmal 

írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 

Arányosság 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tízes számrendszer, helyi érték, alaki érték, számegyenes, 

összeadandók, az összeg tagjai, kisebbítendő, kivonandó, 

különbség, szorzandó, szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, 

osztandó, osztó, hányados, maradék. Kerekítés, becslés, 

ellenőrzés. ellentett, Negatív szám, előjel, ellentett, abszolút 

érték.  

közönséges tört, számláló, nevező, törtvonal, vegyes szám, 

egyszerűsítés, bővítés, közös nevező, tizedes tört, tizedesvessző, 

helyi értékes írásmód, racionális szám, számegyenes véges és 

végtelen szakaszos tizedes tört, ,kerekítés, hosszúság, 

űrtartalom, idő szabványmértékegységei, becslés, ellenőrzés 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. A függvények, az analízis 

elemei 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó 

elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer 

biztonságos használata. Függvényszemlélet előkészítése. 

Probléma felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. 

Szabálykövetés, szabályfelismerés képességének 

fejlesztése. 

1. A függvények fogalmának előkészítése 5 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Helymeghatározás 

gyakorlati szituációkban, 

konkrét esetekben. 

A Descartes-féle 

derékszögű 

koordinátarendszer. 

 

Matematikatörténet: 

Descartes. 

Megadott pont 

koordinátáinak 

leolvasása, illetve 

koordináták 

segítségével pont 

ábrázolása a  

Tájékozódás 

térképen, nézőtéren, 

sakktáblán és a 

koordináta-

rendszerben 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen, fokhálózat. 

Táblázat hiányzó 

elemeinek pótlása ismert 

vagy felismert szabály 

alapján, ábrázolásuk 

grafikonon. 

A matematikából és a 

mindennapi életből 

vett megfeleltetések 

legalább egy 

lehetséges 

szabályának 

megadása  

A matematikából és a 

mindennapi életből 

vett megfeleltetések 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

elemzése 

 

Egyszerű grafikonok 

értelmezése. 

Változó mennyiségek 

közötti kapcsolatok, 

ábrázolásuk derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

Sorozatok létrehozása 

számokból, jelekből, 

alakzatokból 

Szabálykövetés 

ritmusban, rajzban, 

számolásban 

Természetismeret: 

időjárás grafikonok. 
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Sorozatok adott 

szabály szerinti 

folytatása. 

 2.  Sorozatok 4 óra 

Sorozat megadása a 

képzés szabályával, 

illetve néhány 

elemével. 

Sorozatok folytatása 

adott szabály szerint. 

Szabálykövetés, 

szabályfelismerés 

képességének 

fejlesztése.  

Testnevelés és 

sport; ének-zene; 

dráma és tánc:  

ismétlődő ritmus, 

tánclépés, mozgás 

létrehozása, 

helymeghatározás 

a sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, 

megadott pont koordinátáit leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, számsorozat, szabály, egyenes arányosság, 

koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

37 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság 

mérése (egyszerű gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör 

létrehozása, felismerése, jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria 

felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, 

téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, 

kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle 

egységekkel, területlefedéssel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – 

környezetünk tárgyainak vizsgálata. Távolság 

szemléletes fogalma, meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális 

képzelet fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet 

fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek 

megismertetése (szerkesztésnél: adatfelvétel, 

vázlatrajz, megszerkeszthetőség vizsgálata, 

szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  
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Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék 

fejlesztése. 

1. Mérés és mértékegységek 10 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Sokszögek kerülete. Kerület 

meghatározása 

méréssel, 

számolással. 

A matematika és 

gyakorlati élet 

közötti kapcsolat 

felismerése. 

 

Téglalap, négyzet 

kerülete, területe. 

Adott alakzatok 

kerületének, 

területének 

meghatározása 

méréssel, számolással. 

Számolási készség 

fejlesztése. 

Technika és 

tervezés: 

Udvarok, telkek 

kerülete. Az iskola 

és az otthon 

helyiségeinek 

alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 

 

9 óra 

Síkbeli tartományok 

közül kiválasztja a 

szögtartományokat, 

nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, 

csoportosítja azokat. 

Szögtartomány 

ismerete; 

összehasonlítás, 

csoportosítás; 

szögmérés 

 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

A tér elemei: pont, vonal, 

egyenes, félegyenes, 

szakasz, sík, 

szögtartomány. 

A tanult térelemek 

felvétele és jelölése. 

 

Párhuzamosság, 

merőlegesség, 

konvexitás. 

Síkidomok, sokszögek 

(háromszögek, 

négyszögek) szemléletes 

fogalma. 

Síkidomok, 

tulajdonságainak 

vizsgálata, közös 

tulajdonságok 

felismerése. 

Vizuális kultúra: 

párhuzamos és 

merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben. 

 

A távolság szemléletes 

fogalma, adott 

tulajdonságú pontok 

keresése. 

Két pont, pont és egyenes 

távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Körző, vonalzók 

helyes használata, két 

vonalzóval 

párhuzamosok, 

merőlegesek 

rajzolása.  

Vizuális kultúra: 

térbeli tárgyak 

síkbeli 

megjelenítése. 
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Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. 

 

Egyenes, félegyenes 

és szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok 

közül a sokszögek 

kiválasztása 

Kör, gömb szemléletes 

fogalma. 

Sugár, átmérő, húr, szelő, 

érintő. 

Síkbeli görbék közül a 

kör kiválasztása  

Díszítőminták 

szerkesztése körzővel. 

Természetismeret: 

földgömb. 

 

Testnevelés és sport: 

tornaszerek: labdák, 

karikák stb. 

Két ponttól egyenlő 

távolságra levő pontok. 

Szakaszfelező merőleges. 

A problémamegoldó 

képesség fejlesztése.  

Pontosság igényének 

fejlesztése. 

 

A szög fogalma, mérése. 

Szögfajták. 

A szög jelölése, betűzése. 

Matematikatörténet: 

görög betűk használata a 

szögek jelölésére, a 

hatvanas számrendszer 

kapcsolata a szög 

mérésével. 

Szögmérő használata. 

Fogalomalkotás 

képességének 

kialakítása, 

fejlesztése. 

Törekvés a pontos 

munkavégzésre. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

görög „abc” 

betűinek használata. 

Adott egyenesre 

merőleges szerkesztése. 

Adott egyenessel 

párhuzamos szerkesztése. 

Téglalap, négyzet 

szerkesztése. 

Gyakorlati példák a 

fogalmak mélyebb 

megértéséhez. 

Technika és 

tervezés: 

 vizuális kultúra:  

párhuzamos és 

merőleges 

egyenesek 

megfigyelése 

környezetünkben 

(sínpár, épületek, 

bútorok, képkeretek 

stb. élei). 

4. Térgeometria 8 óra 

Kocka, téglatest 

tulajdonságai, hálója. 

 

Testek építése, 

tulajdonságaik 

vizsgálata. 

Rendszerező 

képesség, 

halmazszemlélet 

fejlesztése. 

Testek csoportosítása 

adott tulajdonságok 

alapján. 

Térszemlélet 

fejlesztése térbeli 

Technika és 

tervezés: 

téglatest készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű tárgyak, 

geometriai alakzatok 

tervezése, makettek 

készítése. 
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analógiák keresésével. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb  következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, merőlegesség, 

párhuzamosság, szögfajták. 

Távolság, szakaszfelező merőleges, szögfelező. 

Síkidom, sokszög, kör, test, csúcs, él, lap, szög, gömb. 

Szögfajták, kerület, terület, űrtartalom és mértékegységei,  

Kerület, terület, felszín, testek hálója, térfogat.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Leíró statisztika 

Órak

eret 

10 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, 

lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése.  

Egyszerű diagramok, 

értelmezése, táblázatok 

olvasása, készítése. 

Megadott szempont szerint 

adatokat gyűjt ki táblázatból, 

olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról, majd 

rendszerezés után 

Adatokat, 

táblázatokat és 

diagramokat 

tartalmazó források 

felkutatása (például 

háztartás, sport, 

egészséges életmód, 

gazdálkodás) 

Táblázatból 

adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

Technika és 

tervezés: 

menetrend 

adatainak 

értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 
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következtetéseket fogalmaz 

meg; 

 információ-

megjelenítés.  

Átlagszámítás néhány adat 

esetén (számtani közép). 

Az átlag lényegének 

megértése. Számolási 

készség fejlődése. 

Természetismeret

: időjárási 

átlagok 

(csapadék, 

hőingadozás, 

napi, havi, évi 

középhőmérsékle

t). 

2. Valószínűség számítás 5 óra 

Valószínűségi játékokat, 

kísérleteket végez, ennek 

során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti 

a lehetséges kimeneteleket, 

játékában stratégiát követ; 

Egyszerű 

valószínűségi játékok 

és kísérletek 

Valószínűségi 

játékok és kísérletek 

adatainak tervszerű 

gyűjtése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát 

követ; 

Kulcsf

ogalma

k/fogal

mak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, biztos esemény, lehetetlen 

esemény. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei  

 5. osztály  

végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján, részhalmaz 

felírása, felismerése. 

 Két véges halmaz közös részének, illetve uniójának felírása, 

ábrázolása. 

 Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. 

 Néhány elem sorba rendezése különféle módszerekkel. 

 Állítások igazságának eldöntése, igaz és hamis állítások 

megfogalmazása. 

 Összehasonlításhoz szükséges kifejezések helyes használata. 

 Néhány elem összes sorrendjének felírása. 

Számtan, algebra 

 Racionális számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. 

 Ellentett, abszolút érték felírása.  

 Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű 

esetekben. 
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 A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági 

feladatok megoldása következtetéssel, az egyenes arányosság 

felismerése, használata. 

 Két-három műveletet tartalmazó műveletsor eredményének 

kiszámítása, a műveleti sorrendre vonatkozó szabályok 

ismerete, alkalmazása. Zárójelek alkalmazása.  

 Szöveges feladatok megoldása következtetéssel (az adatok 

közötti összefüggések felírása szimbólumokkal). 

 Becslés, ellenőrzés segítségével a kapott eredmények 

helyességének megítélése. 

 A hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő, tömeg 

szabványmértékegységeinek ismerete. Mértékegységek 

egyszerűbb átváltásai gyakorlati feladatokban. Algebrai 

kifejezések gyakorlati használata a terület, kerület, felszín és 

térfogat számítása során. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Tájékozódás a koordinátarendszerben: pont ábrázolása, adott 

pont koordinátáinak a leolvasása. 

 Egyszerűbb grafikonok, elemzése. 

 Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint, szabályok 

felismerése, megfogalmazása néhány tagjával elkezdett sorozat 

esetén. 

Geometria 

 Térelemek, félegyenes, szakasz, szögtartomány, sík, 

fogalmának ismerete. 

 A geometriai ismeretek segítségével a feltételeknek megfelelő 

ábrák pontos szerkesztése. A körző, vonalzó célszerű 

használata. 

 Alapszerkesztések: pont és egyenes távolsága, két párhuzamos 

egyenes távolsága, szakaszfelező merőleges, szögfelező, 

szögmásolás, merőleges és párhuzamos egyenesek. 

 A tanult síkbeli és térbeli alakzatok tulajdonságainak ismerete  

 Téglalap és a négyzet kerületének és területének kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok értelmezése, táblázatok olvasása. 

 Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű 

gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %) 16 óra 

ÖSSZESEN 144 óra 
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6. OSZTÁLY 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, 

matematikai logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó elemek 

közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak eldöntése, hogy egy 

elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Több, 

kevesebb, ugyanannyi fogalma. Állítások igazságtartalmának eldöntése. 

Néhány elem sorba rendezése, az összes eset megtalálása (próbálgatással). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek tudatos memorizálása, felidézése.  

A megtanulást segítő eszközök és módszerek megismerése, értelmes, interaktív 

használatának fejlesztése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok megismerése. 

Valószínűségi és statisztikai szemlélet fejlesztése.  

Tervezés, ellenőrzés, önellenőrzés igényének kialakítása. 

Kommunikáció fejlesztése.  

A saját képességek és műveltség fejlesztésének igénye. 

1. Halmazok 5 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Elemeket halmazba rendez több 

szempont alapján; 

Részhalmazokat konkrét esetekben 

felismer és ábrázol; 

Véges halmaz kiegészítő halmazát 

(komplementerét), véges halmazok 

közös részét (metszetét), 

egyesítését (unióját) képezi és 

ábrázolja konkrét esetekben; 

Számokat, számhalmazokat, 

halmazműveleti eredményeket 

számegyenesen ábrázol. 

Halmazokba rendezés egy-két 

szempont szerint 

Halmazábra készítése 

Számhalmazok szemléltetése 

számegyenesen 

Részhalmazok felismerése ábráról 

Halmazok közös részének és 

egyesítésének megállapítása 

ábrázolás segítségével. 

 

 

Matematikai logika, kombinatorika 5 óra 

Igaz és hamis állításokat fogalmaz 

meg; 

Tanult minták alapján néhány 

lépésből álló bizonyítási 

gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 

A logikus érvelésben a 

matematikai szaknyelvet 

következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

Összeszámlálási feladatok 

megoldása során alkalmazza az 

Egyszerű állítások logikai 

értékének (igaz vagy hamis) 

megállapítása 

Igaz és hamis állítások önálló 

megfogalmazása 

Nyitott mondatok 

igazsághalmazának megtalálása 

próbálgatással 

A matematikai logika egyszerű, a 

korosztály számára érthető 

szakkifejezéseinek ismerete és 

használata 

Magyar nyelv és irodalom:  

szövegértés, 

szövegértelmezés, 

lényegkiemelés 
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összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket. 

Változatos tartalmú szövegek 

értelmezése. 

Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, 

használata (pl. egyenlő; kisebb; 

nagyobb; több; kevesebb; nem; és; 

vagy; minden; van olyan, legalább, 

legfeljebb).  

Egyszerű stratégiai, logikai és 

pénzügyi játékok, társasjátékok 

Kis elemszámú halmaz elemeinek 

sorba rendezése mindennapi 

életből vett példákkal 

Néhány számkártyát tartalmazó 

készlet elemeiből adott 

feltételeknek megfelelő számok 

alkotása 

Az összes eset előállítása során 

rendszerezési sémák használata: 

táblázat, ágrajz, szisztematikus 

felsorolás. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

- konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol 

- állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, közös rész, egyesítés, számegyenes „igaz”, 

„hamis”; nyitott mondat, igazsághalmaz; „és”, „vagy”; „legalább”, „legfeljebb”; 

lehetőségek, összes lehetőség, rendszerező áttekintés, ágrajz 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számtan, algebra 

Órakeret 

74 óra 

Előzetes tudás 

Számok írása, olvasása (10 000-es számkör). Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. Római számok írása, olvasása. Negatív számok a 

mindennapi életben (hőmérséklet, adósság). 

Törtek a mindennapi életben: 2, 3, 4, 10, 100 nevezőjű törtek 

megnevezése. Számok helye a számegyenesen. Számszomszédok, 

kerekítés. Természetes számok nagyság szerinti összehasonlítása. 

A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Átváltások 

szomszédos mértékegységek között. Mérőeszközök használata. 

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( ). 

A matematika különböző területein az ésszerű becslés és a kerekítés 

alkalmazása. Fejben számolás százas számkörben. A szorzó- és 

bennfoglaló tábla biztos tudása. Összeg, különbség, szorzat, hányados 

fogalma. Műveletek tulajdonságai, tagok, illetve tényezők 

felcserélhetősége. Műveleti sorrend. 

Négyjegyű számok összeadása, kivonása, szorzás egy- és kétjegyű, 

osztás egyjegyű számmal írásban. Műveletek ellenőrzése. 

Szöveges feladat: a szöveg értelmezése, adatok kigyűjtése, megoldási 

terv, becslés, ellenőrzés, az eredmény realitásának vizsgálata. 

Páros és páratlan számok, többszörös, osztó, maradék fogalma. 

Szimbólumok használata matematikai szöveg leírására, az ismeretlen 

szimbólum kiszámítása. 

A tematikai egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Biztos számfogalom kialakítása. Számolási készség fejlesztése. A 

műveleti sorrend használatának fejlesztése, készségszintre emelése. 

Mértékegységek helyes használata és pontos átváltása. 
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Matematikai úton megoldható probléma megoldásának elképzelése, 

becslés, sejtés megfogalmazása; megoldás után a képzelt és tényleges 

megoldás összevetése. Egyszerűsített rajz készítése lényeges elemek 

megőrzésével. 

Fegyelmezettség, következetesség, szabálykövető magatartás 

fejlesztése. 

Pénzügyi ismeretek alapozása. 

Ellenőrzés, önellenőrzés, az eredményért való felelősségvállalás. 

1. Természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 9 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeri a prímszám és az összetett szám 

fogalmakat; el tudja készíteni összetett 

számok prímtényezős felbontását 1000-

es számkörben; 

Meghatározza természetes számok 

legnagyobb közös osztóját és legkisebb 

közös többszörösét. 

Osztók, többszörösök 

meghatározása; két szám közös 

osztóinak meghatározása; közös 

többszörösök meghatározása 

 

Természetismeret: 

Magyarország lakosainak 

száma. 

Egyszerű oszthatósági szabályok (2-vel, 

3-mal, 5-tel, 9-cel, 10-zel, 100-zal). 

Két szám közös osztói, közös 

többszörösei. 

Az osztó, többszörös fogalmának 

elmélyítése. 

Két szám közös osztóinak 

kiválasztása az összes osztóból. 

A legkisebb pozitív közös 

többszörös megkeresése. 

2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 

9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatósági szabályok ismerete 

és alkalmazása 

A természetes számok 

csoportosítása osztóik száma 

alapján és adott számmal való 

osztási maradékuk szerint 

 

Testnevelés:  

csapatok összeállítása. 

2.   Alapműveletek természetes számokkal 8 óra 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a 

műveleti sorrendre és a zárójelezésre 

vonatkozó szabályokat fejben, írásban és 

géppel számolás esetén is a racionális 

számok körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő 

tervet készít; 

 Számkörbővítés; fejben 

számolás százezres 

számkörben kerek 

ezresekkel; analógiák 

alkalmazása 

 Természetes számok 

összeadása, kivonása és 

szorzása írásban 

 Írásbeli osztás algoritmusa 

kétjegyű természetes 

számmal 
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A fejszámoláson és az írásban végzendő 

műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez 

számológépet használ. 

 

Írásbeli osztás legfeljebb 

kétjegyű természetes számmal 

gyakorlati feladatok megoldása 

során; a hányados becslése 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása fejben, írásban és 

géppel számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

A gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

Zárójeleket tartalmazó 

műveletsorok átalakítása, 

kiszámolása a természetes 

számok körében 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés 

3.    Egész számok, alapműveletek egész számokkal                          7 óra 

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti 

sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel 

számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő 

tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban végzendő 

műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez 

számológépet használ. 

Készpénz, adósság fogalmának 

továbbfejlesztése. 

Mélységek és magasságok 

értelmezése matematikai 

szemlélettel. 

Természetismeret; hon- és 

népismeret:  

földrajzi adatok vizsgálata.  

 

Történelem, időtartam 

számolása időszámítás előtti 

és időszámítás utáni 

történelmi eseményekkel. 

 

 

 4.   Közönséges törtek, tizedes törtek, racionális számok 8 óra 
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Ismeri a racionális számokat, tud példát 

végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

 

Törtrészek ábrázolása, 

törtrészeknek megfelelő 

törtszámok meghatározása 

Törtek összehasonlítása, 

egyszerűsítés, bővítés 

Különböző alakokban írt egyenlő 

törtek felismerése 

Számok helyi értékes írása 

tizedes törtek esetén 

Számok ábrázolása 

számegyenesen 

Ének-zene:  

a törtszámok és a 

hangjegyek értékének 

kapcsolata. 

5. Alapművelet közönséges törtekkel 8 óra  

Elvégzi az alapműveleteket a racionális 

számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti 

sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel 

számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

ésszerűen kerekíti. 

 

Alapműveletek értelmezése 

tárgyi tevékenységek, 

ábrázolások alapján 

Reciprok fogalmának ismerete és 

alkalmazása 

Alapműveletek elvégzése a 

közönséges törtek körében 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Kapott eredmény ellenőrzése 

 

8 Alapművelet tizedes törtekkel 6 óra 

Elvégzi az alapműveleteket a racionális 

számok körében, eredményét összeveti 

előzetes becslésével; 

Írásban összead, kivon és szoroz; 

Ismeri és helyesen alkalmazza a műveleti 

sorrendre és a zárójelezésre vonatkozó 

szabályokat fejben, írásban és géppel 

Tizedes törtek összeadása, 

kivonása és szorzása írásban 

Tizedes törtek írásbeli osztása 

legfeljebb két tizedes jegyet 

tartalmazó számmal gyakorlati 

feladatok megoldása során; a 

hányados becslése 

Az alapműveletek 

tulajdonságainak 
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számolás esetén is a racionális számok 

körében; 

A műveleti szabályok ismeretében 

ellenőrzi számolását, a kapott eredményt 

észszerűen kerekíti; 

A gyakorlati problémákban előforduló 

mennyiségeket becsülni tudja, 

feladatmegoldásához ennek megfelelő 

tervet készít; 

A fejszámoláson és az írásban végzendő 

műveleteken túlmutató számolási 

feladatokhoz és azok ellenőrzéséhez 

számológépet használ. 

(felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság, 

széttagolhatóság) ismerete és 

alkalmazása a gyakorlatban 

A műveleti sorrendre és a 

zárójelezésre vonatkozó 

szabályok ismerete és helyes 

alkalmazása írásban és géppel 

számolás esetén 

Egyszerű szöveges feladat 

matematikai tartalmának 

felismerése, és az annak 

megfelelő műveletsor felírása 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

Kapott eredmény ellenőrzése; 

észszerű kerekítés. 

9 Arányosság, százalékszámítás 14 óra 

Felismeri az egyenes és a fordított 

arányosságot konkrét helyzetekben; 

Felismeri és megalkotja az egyenes 

arányosság grafikonját; 

Ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, 

pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

Ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a 

terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja 

azokat mérések és számítások esetén; 

Idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat 

és űrtartalom mértékegységeket átvált 

helyi értékes gondolkodás alapján, 

gyakorlati célszerűség szerint. 

 

Egyenes arányosság felismerése 

hétköznapi helyzetekben 

Az egyenesen arányos 

mennyiségek felismert 

tulajdonságainak alkalmazása 

konkrét gyakorlati feladatok 

megoldásában 

Az egyenes arányosság és a 

mérés kapcsolatának felismerése 

Hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő szabványmértékegységeinek 

ismerete 

Az ismert 

szabványmértékegységek 

átváltása helyi értékes 

gondolkodás alapján 

Törtrészkiszámítási feladatok az 

egyenesen arányos mennyiségek 

kapcsolatainak alkalmazásával 

Századrész és százalék 

elnevezések párhuzamos 

használata gyakorlati 

helyzetekben 

Hon- és népismeret; 

természetismeret: 

Magyarország térképéről 

méretarányos távolságok 

meghatározása. 

A saját település, szűkebb 

lakókörnyezet térképének 

használata. 

 

Vizuális kultúra:  

valós tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy nagyított 

rajza. 

14 Egyszerű szöveges feladatok  14 óra 

Egyismeretlenes elsőfokú egyenletet 

lebontogatással és mérlegelvvel megold; 

Matematikai tartalmú egyszerű 

szöveges feladatok megoldása 

különféle módszerekkel, például 

Magyar nyelv és irodalom:  

olvasási és megértési 

stratégiák kialakítása 
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Különböző szövegekhez megfelelő 

modelleket készít; 

Matematikából, más tantárgyakból és a 

mindennapi életből vett egyszerű 

szöveges feladatokat következtetéssel 

vagy egyenlettel megold; 

Gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű 

szöveges feladatokat következtetéssel 

vagy egyenlettel megold; 

Gyakorlati problémák megoldása során 

előforduló mennyiségeknél becslést 

végez. 

 

szakaszos ábrázolással, 

visszafelé gondolkodással 

Gazdasági területekről vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos 

ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A mindennapi életből vett 

egyszerű szöveges feladatok 

megoldása különféle 

módszerekkel, például szakaszos 

ábrázolással, visszafelé 

gondolkodással 

A megoldás ellenőrzése 

Gyakorlati problémákban 

előforduló mennyiségek becslése 

(szövegben 

megfogalmazott helyzet, 

történés megfigyelése, 

értelmezése, lényeges és 

lényegtelen információk 

szétválasztása).  

 

Vizuális kultúra:  

elképzelt történetek 

vizuális megjelenítése 

különböző eszközökkel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, felismeri az ezekkel képzett 

számokat a hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-cel, 10-zel, 100-zal való 

oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott számmal való osztási 

maradékuk szerint csoportosítja. 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban 

oszt. A hányadost megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört és tizedes tört alakját. 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet legfeljebb kétjegyű egész 

számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

helyi érték, alaki érték, valódi érték, osztó, közös osztó, 

többszörös, közös többszörös, összeadandók, az összeg 

tagjai, kisebbítendő, kivonandó, különbség, szorzandó, 

szorzó, szorzat, a szorzat tényezői, felcserélhetőség, 

csoportosíthatóság,széttagolhatóság, osztandó, osztó, 

hányados, maradék, zárójel. Közös osztó, közös többszörös. 

Kerekítés, becslés, ellenőrzés. Arány, egyenes arányosság. 

Százalék, százalékérték, alap, százalékláb. Negatív szám, 

előjel, ellentett, abszolút érték. Közönséges tört, számláló, 

nevező, törtvonal, vegyes szám, egyszerűsítés, bővítés,  

közös nevező, reciprok, tizedestört, tizedesvessző, helyi 

értékes írásmód, racionális szám, számegyenes, kerekítés, 

arány, egyenes arányosság, hosszúság, űrtartalom, tömeg, 

idő szabványmértékegységei, becslés , ellenőrzés 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési 

cél 

III. Függvények, az analízis elemei 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes 

tudás 

Szabályfelismerés, szabálykövetés.  

A szabály megfogalmazása egyszerű formában, a hiányzó 

elemek pótlása. 

Tapasztalati adatok lejegyzése, táblázatba rendezése.  

A 

tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

Sorozat megadása szabállyal. A koordináta-rendszer biztonságos 

használata. Függvényszemlélet előkészítése. Probléma 

felismerése. 

Összefüggés-felismerő képesség fejlesztése. Szabálykövetés, 

szabályfelismerés képességének fejlesztése. 

1. A függvény fogalmának előkészítése 5 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Konkrét halmazok 

elemei között 

megfeleltetést hoz 

létre; 

Felismeri az egyenes 

és a fordított 

arányosságot konkrét 

helyzetekben; 

Felismeri és 

megalkotja az egyenes 

arányosság 

grafikonját. 

A matematikából és a 

mindennapi életből 

vett megfeleltetések 

legalább egy 

lehetséges szabályának 

megadása  

A matematikából és a 

mindennapi életből 

vett megfeleltetések 

tulajdonságainak 

megfigyelése, 

elemzése 

Tájékozódás térképen, 

nézőtéren, sakktáblán 

és a koordináta-

rendszerben 

Természetismeret: 

tájékozódás a 

térképen, 

fokhálózat. 
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Egyenes arányosság 

grafikonjának 

felismerése 

2. Sorozatok  4 óra  

Sorozatokat adott szabály alapján 

folytat; 

Néhány tagjával adott sorozat 

esetén felismer és megfogalmaz 

képzési szabályt. 

 

Sorozatok létrehozása számokból, 

jelekből, alakzatokból 

Szabálykövetés ritmusban, 

rajzban, számolásban 

Sorozatok adott szabály szerinti 

folytatása 

Adott sorozat esetén legalább egy 

szabály felismerése és 

megfogalmazása 

fejlesztése.  

Testnevelés és sport; ének-

zene; dráma és tánc:  

ismétlődő ritmus, tánclépés, 

mozgás létrehozása, 

helymeghatározás a 

sportpályán. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott pontot ábrázol, megadott pont 

koordinátáit leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat;  

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és megfogalmaz képzési szabályt. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sorozat, egyenes arányosság, koordináta-rendszer, táblázat, grafikon. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás 

Vonalak (egyenes, görbe). Hosszúság és távolság mérése (egyszerű 

gyakorlati példák). 

Háromszög, négyzet, téglalap, jellemzői. Kör létrehozása, felismerése, 

jellemzői. 

Egyszerű tükrös alakzat, tengelyes szimmetria felismerése. 

A test és a síkidom megkülönböztetése. Kocka, téglatest, jellemzői.  

Négyzet, téglalap kerülete. Mérés, kerületszámítás, mértékegységek. 

Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységekkel, 

területlefedéssel. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Térelemek fogalmának elmélyítése – környezetünk 

tárgyainak vizsgálata. Távolság szemléletes fogalma, 

meghatározása.  

A sík- és térszemlélet fejlesztése. A vizuális képzelet 

fejlesztése. 

Rendszerező-képesség, halmazszemlélet fejlesztése. 

A geomtriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: adatfelvétel, vázlatrajz, 

megszerkeszthetőség vizsgálata, szerkesztés). 

Számolási készség fejlesztése.  

A szaknyelv helyes használatának fejlesztése. 

A geometriai jelölések pontos használata.  

Pontos munkavégzésre nevelés. Esztétikai érzék fejlesztése. 
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1. Mérések és mértékegységek 6 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Meghatározza háromszögek 

és speciális négyszögek 

kerületét, területét; 

Ismeri az idő, a tömeg, a 

hosszúság, a terület, a 

térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, 

használja azokat mérések és 

számítások esetén; 

Egyenes hasáb, téglatest, 

kocka alakú tárgyak 

felszínét és térfogatát 

méréssel megadja, egyenes 

hasáb felszínét és térfogatát 

képlet segítségével 

kiszámolja; a képleteket 

megalapozó 

összefüggéseket érti. 

 

Szögtartomány 

ismerete; 

összehasonlítás, 

csoportosítás; 

szögmérés 

Terület, térfogat és 

űrtartalom mérése 

gyakorlati 

helyzetekben alkalmi 

és 

szabványegységekkel a 

természetes és az 

épített környezetben 

Téglalap, négyzet és 

háromszög 

kerületének, 

területének mérése a 

természetes és az 

épített környezetben 

Téglalap, négyzet 

kerületének, 

területének kiszámítása 

Sokszögek területének 

meghatározása 

átdarabolással 

Téglatest, kocka alakú 

tárgyak felszínének és 

térfogatának mérése a 

természetes és az 

épített környezetben 

Téglatest, kocka alakú 

tárgyak felszínének és 

térfogatának 

kiszámítása 

Technika és 

tervezés: 

Udvarok, telkek 

kerülete. Az 

iskola és az 

otthon 

helyiségeinek 

alapterülete. 

2. Síkbeli alakzatok 9 óra 

Ismeri a tengelyesen 

szimmetrikus háromszöget; 

Ismeri a négyszögek 

tulajdonságait: belső és 

külső szögek összege, 

konvex és konkáv közti 

különbség, átló fogalma; 

Környezetünk 

tárgyaiban a geometriai 

alakzatok felfedezése 

Síkbeli görbék közül a 

kör kiválasztása 
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Ismeri a speciális 

négyszögeket: trapéz, 

paralelogramma, téglalap, 

deltoid, rombusz, húrtrapéz, 

négyzet; 

Ismeri a speciális 

négyszögek legfontosabb 

tulajdonságait, ezek alapján 

elkészíti a halmazábrájukat; 

A háromszögek és a 

speciális négyszögek 

tulajdonságait alkalmazza 

feladatok megoldásában; 

Ismeri a kör részeit; 

különbséget tesz egyenes, 

félegyenes és szakasz 

között; 

Ismeri a háromszögek 

tulajdonságait: belső és 

külső szögek összege, 

háromszög-egyenlőtlenség. 

Egyenes, félegyenes és 

szakasz 

megkülönböztetése 

Síkbeli alakzatok közül 

a sokszögek 

kiválasztása 

Háromszögek 

tulajdonságainak 

ismerete és 

alkalmazása: belső 

szögek összege, 

háromszög-

egyenlőtlenség 

Tengelyesen 

szimmetrikus 

háromszögek ismerete 

Háromszögek 

csoportosítása szögeik 

és oldalaik szerint 

Téglalap és négyzet 

tulajdonságainak 

ismerete, alkalmazása 

 

3. Transzformációk, szerkesztések 10 óra 

Megszerkeszti alakzatok 

tengelyes és középpontos 

tükörképét; 

Geometriai ismereteinek 

felhasználásával pontosan 

szerkeszt több adott 

feltételnek megfelelő ábrát; 

Ismeri a tengelyesen 

szimmetrikus háromszöget; 

Felismeri a kicsinyítést és a 

nagyítást hétköznapi 

helyzetekben; 

Ismer és használ dinamikus 

geometriai szoftvereket, 

tisztában van alkalmazási 

lehetőségeikkel. 

 

Tapasztalatszerzés 

síkbeli mozgásokról 

gyakorlati 

helyzetekben 

Egybevágó alakzatok 

felismerése a 

természetes és az 

épített környezetben 

Tengelyes tükrözés 

ismerete és 

alkalmazása 

Tengelyesen 

szimmetrikus 

alakzatok felismerése a 

természetes és az 

épített környezetben 

Alakzatok tengelyes 

tükörképének 

megszerkesztése 

Alapszerkesztések: 

szakaszfelező 

Technika és 

tervezés: 

megfelelő 

eszközök 

segítségével 

figyelmes, 

pontos 

munkavégzés. 
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merőleges, merőleges 

és párhuzamos 

egyenesek 

szerkesztése; 

szögfelezés, 

szögmásolás 

Szerkesztéshez terv, 

előzetes ábra készítése 

Néhány adott 

feltételnek megfelelő 

ábra pontos 

szerkesztése 

4. Térgeometria 8 óra 

A kocka, a téglatest, a hasáb 

és a gúla hálóját elkészíti; 

Testeket épít képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók alapján; 

Ismeri a kocka, a téglatest, a 

hasáb és a gúla következő 

tulajdonságait: határoló 

lapok típusa, száma, 

egymáshoz viszonyított 

helyzete; csúcsok, élek 

száma; lapátló, testátló; 

Ismeri a gömb 

tulajdonságait; 

A kocka, a téglatest, a hasáb, 

a gúla, a gömb 

tulajdonságait alkalmazza 

feladatok megoldásában.. 

Környezetünk 

tárgyaiban a geometriai 

testek felfedezése 

Téglatest, kocka 

tulajdonságainak 

ismerete és 

alkalmazása: határoló 

lapok típusa, száma, 

egymáshoz 

viszonyított helyzete; 

csúcsok, élek száma; 

lapátló, testátló 

Testek közül gömb 

kiválasztása 

Építmények készítése 

képek, nézetek, 

alaprajzok, hálók 

alapján 

Testekről, 

építményekről nézeti 

rajzok, alaprajzok, 

hálók készítése 

. 

 

Technika és 

tervezés: 

téglatest 

készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

 

Vizuális kultúra: 

egyszerű 

tárgyak, 

geometriai 

alakzatok 

tervezése, 

makettek 

készítése. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, nagyság szerint 

összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 
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 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, szögfelezőt, merőleges és 

párhuzamos egyeneseket szerkeszt, szöget másol. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

szög és mértékegységei (fok, szögperc), szögfajták, kerület, 

terület, űrtartalom és mértékegységei, felszín, térfogat és 

mértékegységei, síkidom, sokszög, belső szög, külső szög; 

hegyesszögű, derékszögű, tompaszögű, egyenlő szárú és 

szabályos háromszög; téglalap, négyzet, szimmetriatengely, 

tengelyes szimmetria, merőlegesség, párhuzamosság, 

szakaszfelező merőleges, szögfelező  félegyenes, test, kocka, 

téglatest, lap, él, csúcs, lapátló, testátló, alaprajz, háló, nézet .  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órak

eret 

10 

óra 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, adatok lejegyzése, diagram leolvasása. 

Valószínűségi játékok, kísérletek, megfigyelések. Biztos, 

lehetetlen, lehet, de nem biztos. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése.  

Megfigyelőképesség, az összefüggés-felismerő képesség, 

elemzőképesség fejlesztése. 

1. Leíró statisztika 5 óra 

Ismeretek 
Fejlesztési 

követelmények 

Kapcsolódási 

pontok 

Értelmezi a táblázatok adatait, 

az adatoknak megfelelő 

ábrázolási módot kiválasztja, 

és az ábrát elkészíti; 

Adatokat táblázatba rendez, 

diagramon ábrázol 

hagyományos és digitális 

eszközökkel is; 

Különböző típusú 

diagramokat megfeleltet 

egymásnak; 

Megadott szempont szerint 

adatokat gyűjt ki táblázatból, 

olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó 

diagramról, majd 

rendszerezés után 

következtetéseket fogalmaz 

meg; 

Konkrét adatsor esetén átlagot 

számol, megállapítja a 

leggyakoribb adatot 

Adatokat, 

táblázatokat és 

diagramokat 

tartalmazó források 

felkutatása (például 

háztartás, sport, 

egészséges életmód, 

gazdálkodás) 

A táblázatok 

adatainak 

értelmezése és 

ábrázolása 

(oszlopdiagram, 

kördiagram, 

vonaldiagram, 

pontdiagram) 

kisméretű mintán 

A hétköznapi életből 

gyűjtött adatok 

táblázatba rendezése, 

ábrázolása 

hagyományos és 

digitális eszközökkel 

Technika és 

tervezés: 

menetrend 

adatainak 

értelmezése; 

kalóriatáblázat 

vizsgálata. 

 

Digitális kultúra: 

adatkezelés, 

adatfeldolgozás, 

információ-

megjelenítés.  
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(módusz), a középső adatot 

(medián), és ezeket 

összehasonlítja. 

 

kisméretű minta 

esetén 

Azonos 

adathalmazon alapuló 

kördiagram és 

oszlopdiagram 

összehasonlítása 

becslés alapján 

kisméretű minta 

esetén 

Táblázatból 

adatgyűjtés adott 

szempont szerint 

Átlag fogalmának 

ismerete, 

alkalmazása. 

2. Valószínűség számítás 5 óra 

Valószínűségi játékokat, 

kísérleteket végez, ennek 

során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi és ábrázolja 

digitálisan is; 

Valószínűségi játékokban érti 

a lehetséges kimeneteleket, 

játékában stratégiát követ; 

Ismeri a gyakoriság és a 

relatív gyakoriság fogalmát. 

Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a 

„kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

Egyszerű 

valószínűségi játékok 

és kísérletek 

Valószínűségi 

játékok és kísérletek 

adatainak tervszerű 

gyűjtése 

A „biztos”, a 

„lehetséges, de nem 

biztos” és a 

„lehetetlen” 

események 

felismerése 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen 

gyűjti, rendezi valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában 

stratégiát követ; 

 ismereteit felhasználja a „lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel 

lehetséges” kijelentések megfogalmazásánál. 

Kulcsf

ogalma

k/fogal

mak 

Adat, diagram, átlag, valószínűségi kísérlet, „biztos” esemény; 

„lehetséges, de nem biztos ” esemény; „lehetetlen” esemény. 

 

A fejlesztés 

várt 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 konkrét esetekben halmazokat felismer és ábrázol. 
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eredményei 

a 6. osztály 

végén 

 állítások logikai értékét (igaz vagy hamis) megállapítja.. 

Számtan, algebra 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy 

számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, 

felismeri az ezekkel képzett számokat a hétköznapi 

helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-

cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott 

számmal való osztási maradékuk szerint csoportosítja. 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját nagy 

számok esetén; 

 ismeri a római számjelek közül az L, C, D, M jeleket, 

felismeri az ezekkel képzett számokat a hétköznapi 

helyzetekben; 

 ismeri és alkalmazza a 2-vel, 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal, 9-

cel, 10-zel, 100-zal való oszthatóság szabályait; 

 a természetes számokat osztóik száma alapján és adott 

számmal való osztási maradékuk szerint csoportosítja. 

 gyakorlati feladatok megoldása során legfeljebb kétjegyű 

egész számmal írásban oszt. A hányadost megbecsüli. 

 meghatározza konkrét számok ellentettjét, abszolút értékét; 

 ismeri az egész számokat. 

 ábrázol törtrészeket, meghatároz törtrészeknek megfelelő 

törtszámokat; 

 érti és alkalmazza a számok helyi értékes írásmódját tizedes 

törtek esetén; 

 megfelelteti egymásnak a racionális számok közönséges tört 

és tizedes tört alakját. 

 meghatározza konkrét számok reciprokát. 

 gyakorlati feladatok megoldása során tizedes törtet 

legfeljebb kétjegyű egész számmal írásban oszt. A 

hányadost megbecsüli. 

 megoldását ellenőrzi. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 tájékozódik a koordináta-rendszerben: koordinátáival adott 

pontot ábrázol, megadott pont koordinátáit leolvassa. 

 sorozatokat adott szabály alapján folytat; 

 néhány tagjával adott sorozat esetén felismer és 

megfogalmaz képzési szabályt. 

Geometria 
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 síkbeli tartományok közül kiválasztja a szögtartományokat, 

nagyság szerint összehasonlítja, méri, csoportosítja azokat. 

 csoportosítja a háromszögeket szögeik és oldalaik szerint; 

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat. 

 tapasztalatot szerez a síkbeli mozgásokról gyakorlati 

helyzetekben;  

 felismeri a síkban az egybevágó alakzatokat; 

 a szerkesztéshez tervet, előzetes ábrát készít; 

 ismeri az alapszerkesztéseket: szakaszfelező merőlegest, 

szögfelezőt, merőleges és párhuzamos egyeneseket 

szerkeszt, szöget másol. 

Valószínűség, statisztika 

 Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok 

olvasása. 

 Valószínűségi játékok, kísérletek során adatok tervszerű 

gyűjtése, rendezése, ábrázolása. 

Ismétlés, számonkérés: Szabad órakeret (5 %) 16 óra 

ÖSSZESEN 144 óra 

 

 

 

7–8. évfolyam 

Az alapfokú képzés első – a matematikai alapkészségek kialakítását legfőbb célként megjelölő – 

nevelési-oktatási szakaszát követően a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzésben a matematika 

tanulása-tanítása során a tudástartalmak fokozatosan válnak egyre elvontabbá. A konkrét tárgyi 

tevékenységekből indulva a képi szemléltetések, ábrázolások mellett egyre inkább megjelennek a 

szimbolikus modellek. A tanuló a fogalmak, jelenségek elemzése útján eljut azok megértésen 

alapuló meghatározásához, a definíciók előkészítése során tulajdonságokat, sejtéseket fogalmaz 

meg, s kialakul a megoldást alátámasztó indoklás igénye. Felismeri a matematika kisebb 

egységeinek belső struktúráját. 

A 7–8. évfolyamon a tanítás fő módszere a felfedeztetés, a konkrét tevékenységből, játékból, 

hétköznapi szituációból fakadó indukció. A tanulási tevékenység és problémamegoldás során a 

tanulót ösztönözni kell egyszerű problémák felfedezésére, megfogalmazására és a mindennapi 

életből vett szöveges problémák matematikai szempontú értelmezésére.  A tanuló konkrét 

helyzetek megoldására modelleket, stratégiákat alkalmaz és alkot, ezáltal fejlődik 

problémamegoldó és problémaalkotó képessége. 

A 7–8. évfolyamon a korábbinál nagyobb hangsúlyt kap az elvonatkoztatás és az absztrakció 

képességének fejlesztése, miközben továbbra is megmarad a szemléltetés és az eszközök 

használata. Elvárható a tapasztalatok általános megfogalmazása, a mindennapi életből vett 

szöveges problémák matematikai szempontú értelmezése, a megsejtett összefüggések 

indoklásának igénye és a tanult matematikai fogalmakat megnevező szakkifejezések helyes 

használata. Fejlődik a vitatkozás és az érvelés kultúrája az osztálytársakkal és a szaktanárral. 

A 7–8. évfolyamon továbbra is tematikus elrendezésben követik egymást az egyes fejezetek: 

Halmazok, számhalmazok; Matematikai logika, kombinatorika, gráfok; Számelméleti 

ismeretek, hatvány, négyzetgyök; Arányosság, százalékszámítás; Szöveges feladatok 
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előkészítése; Szöveges feladatok; A függvény fogalmának előkészítése, Síkbeli alakzatok; 

Transzformációk, szerkesztések; Térgeometria; Leíró statisztika; Valószínűség-számítás. Az 

egyes területek ismeretanyaga jelen van más témakörökben is, folyamatosan gazdagítva a szakmai 

eszköztárat. A szöveggel megfogalmazott hétköznapi és matematikai problémák megoldása 

tervek, vázlatok alapján, általánosabb eljárási módokat, gyakran algoritmusokat alkalmazva 

történik. 

Az ismeretek bővülésével lehetővé válik a más tantárgyakhoz való kapcsolódás, a kitekintés 

lehetősége, a témák rendszerezése, több területen való megjelenése. A nevelési-oktatási szakasz 

során egyre komplexebbé válik a szemléletmód. 

A szemléltetést, a megértést, az órai vagy házi feladatok megoldását és a gondolatmenet 

bemutatását a tanulók által használható digitális eszközök, szoftverek és online felületek is 

támogatják. 

A kombinatív képességek területén a lehetőségek strukturált felsorolásából fokozatosan 

kialakulnak a rendszerezést segítő konkrét eszközök, stratégiák alkalmazásának készségei. 

Felső tagozaton az ismert számok köre bővül a törtekkel és a negatív számokkal úgy, hogy a tanuló 

ezekkel műveleteket tud végezni. A tanulás-tanítás egyik lényeges elvárása, hogy a különböző, 

szöveggel, számokkal megadott matematikai szituációk képi, majd szimbolikus modelljeinek 

bevezetése fokozatos legyen. A tanuló a megismert szimbólumokkal egyszerű műveleteket végez, 

ismeri ezek tulajdonságait. 

Az 5–8. évfolyamon a természettudományi, a digitális technológiai és a gazdasági ismeretek 

tanulási-tanítási tartalmakban való megjelenése lehetővé teszi a matematika alkalmazhatóságának, 

hasznosságának bemutatását. 

Fejlődnek a tanuló készségei a matematikai kommunikáció terén. A matematikai kifejezéseket 

helyesen használja, a fogalmakat értelmezi, megmagyarázza, gyakorlati helyzetekben jól 

alkalmazza. Ismereteit összefoglalva prezentálni tudja.  

A tanuló a közös munkában tevékenyen részt vesz. Eseti feladatokban és projektekben mások 

véleményét elfogadja, és ha különbözik a véleményük, igyekszik érvekkel meggyőzni társait. Az 

új fogalmak, magasabb szintű absztrakciót igénylő tudástartalmak bevezetésekor az egyéni 

adottságokhoz, ismeretekhez alkalmazkodó differenciálás biztosítja a megfelelő tempójú haladást 

annak a tanulónak, akinél ezek a lépések hosszabb időt, több szemléltetést igényelnek. Ezzel a 

lassabban haladó tanuló sem veszíti el érdeklődését és reményét a matematika megértése iránt. 

A matematikai fejlesztő játékok és a számítógép, illetve más IKT-eszközök biztonságos 

alkalmazása mellett a tanuló megismerkedik olyan matematikai szoftverekkel, amelyek a 

matematikai tudást és a digitális kompetenciákat együtt fejlesztik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban az ellenőrzés és az értékelés csak a tanult ismeretek 

alkalmazására terjed ki. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

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

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

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

szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 
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kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul 

a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony 

önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

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

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan 

alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg 

megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy 

adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában 

kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak 

megértésének és alkotásának készségrendszere. 

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

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális 

kultúrájának kialakításához. 

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

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai 

fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több 

különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több 

megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és 

felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. A tanuló megtanul induktív úton 

példákat általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

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

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

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

matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az 

életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 

mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre 

építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

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

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

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

álláspontját, gondolkodásmódját. 

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

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez 

és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

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

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

között. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek 

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

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

különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és 

megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a 

későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, mérlegelő 

gondolkodás, problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés 

készsége). 

Tizenhárom éves kortól a tanulók mindinkább általánosító elképzelésekben, elvont 

konstrukciókban gondolkoznak. Elméleteket gyártanak, összefüggéseket keresnek, próbálják 

értelmezni a világot. Az iskolai tanítás csak akkor lehet eredményes, ha alkalmazkodik ezekhez a 

változásokhoz, illetve igyekszik azokat felhasználva fejleszteni a tanulókat. A matematika 

kiválóan alkalmas arra, hogy a rendszerező képességet és hajlamot fejlessze. A felső tagozat utolsó 

két évfolyamában mind inkább szükséges matematikai szövegeket értelmezni és alkotni. Segítsük, 

hogy a tanulók a problémamegoldásaik részeként többféle forrásból legyenek képesek ismereteket 

szerezni. 

Ebben a korban a tanításban már meg kell jelennie az elvonatkoztatás és az absztrakciós készség 

felhasználásának, fejlesztésének. A matematika tanításában itt jelenik meg a konkrét számok 

betűkkel való helyettesítése, a tapasztalatok általános megfogalmazása. Ezekben az 

évfolyamokban már komoly hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a megsejtett összefüggések 

bizonyításának igénye is kialakuljon. A definíciókat és a tételeket mind inkább meg kell tudni 

különböztetni, azokat helyesen kimondani, problémamegoldásban mind többször alkalmazni. A 

mindennapi élet és a matematika (korosztálynak megfelelő) állításainak igaz vagy hamis voltát el 

kell tudni dönteni. A feladatok megoldása során fokozatosan kialakul az adatok, feltételek adott 

feladat megoldásához való szükségessége és elégségessége eldöntésének képessége. A tanítás 

része, hogy a feladatmegoldás előtt mind gyakrabban tervek, vázlatotok készüljenek, majd ezek 

közül válasszuk ki a legjobbat. Esetenként járjunk be több utat a megoldás során, és ennek alapján 

gondoljuk végig, hogy létezik-e legjobb út, vagy ennek eldöntése csak bizonyos szempontok 

rögzítése esetén lehetséges. A feladatmegoldások során lehetőséget kell teremteni arra, hogy 

esetenként a terveket és a munka szervezését a feladatmegoldás közben a tapasztalatoknak 

megfelelően módosítani lehessen. Egyes feladatok esetén szükséges általánosabb eljárási 

módokat, algoritmusokat keresni. 

A matematika egyes területei más-más módon adnak lehetőséget ebben az életkorban az egyes 

kompetenciák fejlesztésére. A különböző matematikatanítási módszerek minden tananyagrészben 

segíthetik a megfelelő önismeret, a helyes énkép kialakítását.  

A tananyaghoz kapcsolódó matematikatörténeti érdekességek hozzásegítenek az egyetemes 

kultúra, a magyar tudománytörténet megismeréséhez. A gyakorlati élethez kapcsolódó szöveges 

feladatok segítik a gazdasági nevelést, a környezettudatos életvitelt, az egészséges életmód 

kialakítását. A definíciók megtanulása fejleszti a memóriát, a szaknyelv precíz használatára 

ösztönöz. A geometriai ismeretek elsajátítása közben a tanulók térszemlélete fejlődik, megtanulják 

az esztétikus, pontos munkavégzést. A halmazszemlélet alakítása és fejlesztése a rendszerező 

képességet erősíti. 

Az érdeklődés specializálódása természetes dolog. Akinél ez a reál tárgyak felé fordul, ott igényes 

feladatanyaggal, kiegészítő ismeretekkel kell elérni, hogy az ilyen irányú továbbtanuláshoz 

szükséges alapok kialakuljanak, az érdeklődés fennmaradjon. Akinél a matematika, illetve a reál 

tárgyak iránti érdeklődés csökken, ott egyrészt sok érdeklődést felkeltő elemmel: 
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matematikatörténeti vonatkozással, játékokkal, érdekes feladatokkal lehet ezt az érdeklődést 

visszaszerezni, másrész célszerű sok olyan feladatot beiktatni, amelyek jól mutatják, hogy az 

életben sokszor előnybe kerülhetnek, jobb döntést hozhatnak azok, akik jól tudják a matematikát. 

A 7–8. évfolyamon a Matematika tantárgy alapóraszáma: 204 óra.  

Az egyes témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes óraszám négyötöd 

része alatt a legtöbb diák számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók a 

tanult ismeretek mélyítésére, ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra 

és számonkérésre. 

A Kerettanterv a matematika tantárgy tanítására 7 - 8. évfolyamon heti 3- 3 órát, biztosít. 

Intézményünkben  a 8. évfolyamon további heti 1 órát a szabadon választható órakeretből 

biztosítunk, melynek a tematikai egységek közötti elosztását az adott tanulócsoporthoz 

igazítva a pedagógus minden tanévben a tanmenetben tervezi. 

A Kerettantervet évi 36 hétre terveztem. Ha 34 hetes lesz a tanév, akkor az ismétlést és a 

számonkérést beépítem az egyes fejezetekbe. 
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A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, számhalmazok 12 

Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 16 

Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 22 

Arányosság, százalékszámítás 18 

Szöveges feladatok előkészítése 18 

Szöveges feladatok 20 

A függvény fogalmának előkészítése 12 

Síkbeli alakzatok 24 

Transzformációk, szerkesztések 18 

Térgeometria 20 

Leíró statisztika 12 

Valószínűség-számítás 12 

Összes óraszám: 204 
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Tematikai egység címe 

Órakeret 

kerettanterv 

alapján 

órakeret a 

7-8. 

évfolyamra 

helyi 

tanterv 
helyi tanterv 

7. évfolyam 

órakerete 

heti 3 órára 

8. évfolyam 

órakerete 

heti 3 órára 

8. évfolyam 

szabadon 

választható 

órakeret 

heti 1 óra 

I. Gondolkodási 

módszerek, halmazok, 

matematikai logika, 

kombinatorika, 

gráfok 

28 14 14 

36 

1. Halmazok, 

számhalmazok 
12 4 8 

2. Matematikai logika, 

kombinatorika, gráfok 
16 10 6 

II. Számtan, algebra 78 39 39 

1. Számelméleti 

ismeretek, hatvány, 

négyzetgyök 

22 11 11 

2. Arányosság, 

százalékszámítás 
18 9 9 

3. Szöveges feladatok 

előkészítése 
18 9 9 

4. Szöveges feladatok 20 10 10 

III. Függvények, az 

analízis elemei 
12 6 6 

1. A függvények 

fogalmának 

előkészítése 

12 6 6 
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IV. Geometria 62 31 31 

 

1. Síkbeli alakzatok 24 12 12 

2. Transzformációk, 

szerkesztések 
18 9 9 

3. Térgeometria 20 10 10 

V. Statisztika, 

valószínűség 
24 12 12 

1. Leíró statisztika 12 6 6 

2. Valószínűség 

számítás 
12 6 6 

Ismétlés, számonkérés 

Szabad órakeret (5%) 

12 6 6 

Összesen: 216 

108 óra 108 óra 36 óra 

108 óra 144 óra 
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1.1.2 7. osztály 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

14 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 

véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

1. Halmazok, számhalmazok 4 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete.  

A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és racionális 

számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 
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2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 10 óra 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, 

cáfolata konkrét példák kapcsán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; biológia; 

földrajz; Technika és 

tervezés: számításos 

feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes eset 

felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 
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 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. 

  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, 

törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 
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1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia; földrajz:  

számításos feladatok. 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, osztása. 

Hatványozásnál az alap és a kitevő 

változásának hatása a 

hatványértékre. 

 Kémia:  

az anyagmennyiség 

mértékegysége (a mól). 

Földrajz:  

termelési statisztikai 

adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási 

feladatok. 

Prímszám, összetett szám. 

Prímtényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 
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2. Arányosság, százalékszámítás 9 óra 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása során. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia; 

földrajz:  

arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok 

értelmezése. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika és tervezés: 

Főzésnél a tömeg, az 

űrtartalom és az idő 

mérése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

évtized, évszázad, 

évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

Kémia:   

oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása. 

Fizika:  

hatásfok kiszámítása. 
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3. Szöveges feladatok előkészítése 9 óra 

Az algebrai egész kifejezés 

fogalma. Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés fogalma. 

Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű 

szimbólumok megértése és 

alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész 

kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok megértése 

és a matematikában, valamint a 

többi tantárgyban szükséges 

egyszerű képletalakítások 

elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; 

biológia: Képletek 

átalakítása.  

A képlet értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyismeretlenes 

egyenletek, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia: számításos 

feladatok.  

4. Szöveges feladatok 10 óra 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az egészséges 

életmód, a vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés.  

A gondolatmenet 

tagolása. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket 

számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt 

kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám. Hatvány, alap, kitevő. 

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Arány, aránypár, arányos osztás, egyenes és fordított arányosság.  

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés. 

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

1. A függvény fogalmának előkészítése 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia; kémia; 

földrajz:  

függvényekkel leírható 

folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika:  

út-idő; feszültség-

áramerősség. 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz:  

adatok hőmérsékletre, 

csapadék mennyiségére. 

Kémia:  

adatok vizsgálata a 

levegő és a víz 

szennyezettségére 

vonatkozóan. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 
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 egyszerű grafikonokat jellemez. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, értelmezési tartomány, 

értékkészlet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 

Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 
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szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése.  

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség fejlesztése. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. A 

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése. 

Digitális kultúra: 

tantárgyi szimulációs 

program. 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

 

Tételek megfogalmazása 

megfigyelés alapján. Bizonyítási 

igény felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, területe. 

 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is. 

A terület meghatározása 

átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése 

méréssel. 

Technika és tervezés: 

hétköznapi problémák, 

területtel kapcsolatos 

számítás. 

Vizuális kultúra: 

Pantheon, Colosseum.  

A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése 

(pl. egy szerkesztés leírt lépéseiről 

a folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz készítése. 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági 

fokok. 
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2. Transzformációk, szerkesztések 9 óra 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés 

tulajdonságai. A középpontos 

tükörkép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A 

transzformációs szemlélet 

továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a tanult 

transzformációk 

segítségével. 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti alkotások 

vizsgálata (Penrose, Escher, 

Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül. 

Vizuális kultúra; 

biológia: 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben. 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai. 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek 

egybevágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 

festmények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 

3. Térgeometria 10 óra 

Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, forgáshenger 

hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

 

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Történelem:  

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés: 

távolságok és idő 

becslése, mérése. 

Fizika; kémia: mérés, 

mértékegységek, 
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mértékegységek 

átváltása. 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a következő tulajdonságait: határoló lapok típusa, 

száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb, a tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés,. 

Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 
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Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok készítése. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség 

fejlődése. 

Testnevelés: 

teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban való 

eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: táblázatok 

és grafikonok adatainak 

ki- és leolvasása, 

elemzése, adatok 

gyűjtése, táblázatba 

rendezése. 

Digitális kultúra: 

statisztikai 

adatelemzés. 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 
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Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

A tapasztalatok rögzítése 

képességének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 

Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz 

meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 
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A fejlesztés várt eredményei a 7. osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és 

értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 

feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú 
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grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések 

végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek belső 

és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a 

feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, szerkesztése.  

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előforduló testek térfogatának, 

űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a biztos és a 

lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezés 
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1.1.3  8. OSZTÁLY 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

I. Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai 

logika, kombinatorika, gráfok 

Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás 

Halmazba rendezés adott tulajdonság alapján. A részhalmaz fogalma. Két 

véges halmaz közös része. 

Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk 

megfogalmazása szóban és írásban. Állítások igazságának eldöntése. Igaz 

és hamis állítások megfogalmazása. Összehasonlításhoz szükséges 

kifejezések értelmezése, használata. Definíció megértése és alkalmazása. 

Néhány elem kiválasztása adott szempont szerint. Néhány elem sorba 

rendezése különféle módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló gondolkodás igényének kialakítása. Halmazok eszköz jellegű 

használata, halmazszemlélet fejlesztése. 

Szóbeli és írásbeli kifejezőkészség fejlesztése, a matematikai szaknyelv 

pontos használata. Saját gondolatok megértetésére való törekvés (szóbeli 

érvelés, szemléletes indoklás). Rendszerszemlélet, kombinatorikus 

gondolkodás fejlesztése. 

Fogalmak egymáshoz való viszonyának, összefüggéseknek a megértése. 

A rendszerezést segítő eszközök és algoritmusok használatának 

fejlesztése. 

A bizonyítás, az érvelés iránti igény felkeltése, a kulturált vitatkozás 

gyakoroltatása. 

 1.  Halmazok, számhalmazok 8 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Halmazba rendezés több 

szempont alapján a 

halmazműveletek 

alkalmazásával. 

Két véges halmaz uniója, 

különbsége, metszete.  

A részhalmaz. 

Matematikatörténet: 

Cantor. 

A halmazszemlélet fejlesztése. 

Rendszerszemlélet fejlesztése. 

 

Racionális számok (véges, 

végtelen tizedes törtek), példák 

nem racionális számra (végtelen, 

nem szakaszos tizedes törtek). 

A számfogalom mélyítése.  

A természetes, egész és racionális 

számok halmazának kapcsolata. 

A rendszerező képesség 

fejlesztése. 
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2. Matematikai logika, kombinatorika, gráfok 6 óra 

Az „és”, „vagy”, „ha”, „akkor”, 

„nem”, „van olyan”, „minden” 

„legalább”, legfeljebb” 

kifejezések használata. 

A matematikai szaknyelv pontos 

használata. 

A nyelv logikai elemeinek egyre 

pontosabb, tudatos használata. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a lényeges és 

lényegtelen 

megkülönböztetése. 

Egyszerű („minden”, „van olyan” 

típusú) állítások igazolása, 

cáfolata konkrét példák kapcsán. 

Kulturált érvelés képességének 

fejlesztése. 

 

A matematikai bizonyítás 

előkészítése: sejtések, 

kísérletezés, módszeres 

próbálkozás, cáfolás. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Tolerancia, kritikai szemlélet, 

problémamegoldás. 

A kulturált vitatkozás elsajátítása. 

 

A gyakorlati élethez és a 

társtudományokhoz kapcsolódó 

szöveges feladatok megoldása. 

Szövegelemzés, értelmezés, 

szöveg lefordítása a matematika 

nyelvére. 

Ellenőrzés, önellenőrzés iránti 

igény erősítése. Igényes grafikus 

és verbális kommunikáció. 

Fizika; kémia; biológia; 

földrajz; Technika és 

tervezés: számításos 

feladatok. 

Matematikai játékok. Aktív részvétel, pozitív attitűd. 

(pl. Hanoi torony) 

 

Egyszerű kombinatorikai 

feladatok megoldása különféle 

módszerekkel (fadiagram, 

útdiagram, táblázatok készítése).  

Sorba rendezés, kiválasztás. 

Néhány elem esetén az összes eset 

felsorolása. 

A kombinatorikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Tapasztalatszerzés az összes eset 

rendszerezett felsorolásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elemeket halmazba rendez több szempont alapján; 

 részhalmazokat konkrét esetekben felismer és ábrázol; 

 számokat, számhalmazokat, halmazműveleti eredményeket számegyenesen ábrázol; 

 véges halmaz kiegészítő halmazát (komplementerét), véges halmazok közös részét 

(metszetét), egyesítését (unióját) képezi és ábrázolja konkrét esetekben; 

 ismeri a racionális számokat, tud példát végtelen nem szakaszos tizedes törtre. 

 igaz és hamis állításokat fogalmaz meg; 

 tanult minták alapján néhány lépésből álló bizonyítási gondolatsort megért és önállóan 

összeállít; 
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 a logikus érvelésben a matematikai szaknyelvet következetesen alkalmazza társai 

meggyőzésére; 

 összeszámlálási feladatok megoldása során alkalmazza az összes eset áttekintéséhez 

szükséges módszereket; 

 konkrét szituációkat szemléltet gráfok segítségével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, elem, részhalmaz, egyesítés, metszet. Alaphalmaz. természetes 

szám, egész szám, racionális szám; véges, végtelen szakaszos és végtelen 

nem szakaszos tizedes tört 

Igaz, hamis, nem, és, vagy, minden, van olyan, biztos, lehetséges, 

lehetetlen. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
II. Számelmélet, algebra 

Órakeret 

39 óra 

Előzetes tudás 

Racionális számkör. Számok írása, olvasása, összehasonlítása, ábrázolása 

számegyenesen. Műveletek racionális számokkal. 

Ellentett, abszolút érték, reciprok. 

Mérés, mértékegységek használata, átváltás egyszerű esetekben. 

A mindennapi életben felmerülő egyszerű arányossági feladatok 

megoldása következtetéssel, egyenes arányosság. 

Alapműveletek racionális számokkal írásban. 

A zárójelek, a műveleti sorrend biztos alkalmazása. Helyes és értelmes 

kerekítés, az eredmények becslése, a becslés használata ellenőrzésre is. 

Szöveges feladatok megoldása. 

A százalékszámítás alapjai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek és a mindennapi élet történései közötti kapcsolat 

tudatosítása. Szavakban megfogalmazott helyzet, történés 

matematizálása; matematikai modellek választása, keresése, készítése, 

értelmezése adott szituációkhoz. Konkrét matematikai modellek 

értelmezése a modellnek megfelelő szöveges feladat alkotásával. 

A szabványos mértékegységekhez tartozó mennyiségek és többszöröseik, 

törtrészeik képzeletben való felidézése. 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és 

kiscsoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka 

tervezése, szervezése, megosztása. 

Az ellenőrzés, önellenőrzés iránti igény, az eredményért való 

felelősségvállalás erősítése. 
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1. Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök 11 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Műveletek racionális számkörben 

írásban és számológéppel. Az 

eredmény helyes és értelmes 

kerekítése. 

Eredmények becslése, 

ellenőrzése. 

Műveletfogalom mélyítése. 

A zárójel és a műveleti sorrend 

biztos alkalmazása. 

Számolási és a becslési készség 

fejlesztése. 

Az algoritmikus gondolkodás 

fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia; földrajz: 

számításos feladatok. 

A hatványozás fogalma pozitív 

egész kitevőre, egész számok 

körében. 

A hatvány fogalmának 

kialakítása, fejlesztése. 

A definícióalkotás igényének 

felkeltése. 

 

Műveletek hatványokkal: azonos 

alapú hatványok szorzása, osztása. 

Hatványozásnál az alap és a kitevő 

változásának hatása a 

hatványértékre. 

 Kémia:  

az anyagmennyiség 

mértékegysége (a mól). 

Földrajz: termelési 

statisztikai adatok. 

10 egész kitevőjű hatványai. Számolási készség fejlesztése 

(fejben és írásban). 

Kémia: számítási 

feladatok. 

A négyzetgyök fogalma. 

Számok négyzete, négyzetgyöke. 

Példa irracionális számra  

(π, 2 ). 

Négyzetgyök meghatározása 

számológéppel. 

 

Prímszám, összetett szám. 

Prímtényezős felbontás. 

Matematikatörténet: érdekességek 

a prímszámok köréből. 

A korábban tanult ismeretek és az 

új ismeretek közötti 

összefüggések felismerése. 

 

Oszthatósági szabályok. 

Számelméleti alapú játékok. 

Matematikatörténet: tökéletes 

számok, barátságos számok. 

Legnagyobb közös osztó, 

legkisebb pozitív közös 

többszörös. 

A tanult ismeretek felelevenítése. 

Oszthatósági szabályok 

alkalmazása a törtekkel való 

műveleteknél. 

A bizonyítási igény felkeltése 

oszthatósági feladatoknál.  

Két szám legnagyobb közös 

osztójának kiválasztása az összes 

osztóból. A legkisebb pozitív 

közös többszörös megkeresése a 

közös többszörösök közül. 
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2. Arányosság, százalékszámítás 9 óra 

Arány, aránypár, arányos osztás. 

Egyenes arányosság, fordított 

arányosság. 

A következtetési képesség 

fejlesztése: a mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolatok meglátása, a 

felmerülő arányossági feladatok 

megoldása során. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia; 

földrajz: arányossági 

számítások 

felhasználása 

feladatmegoldásokban. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajzok 

értelmezése. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben. 

Gyakorlati mérések, 

mértékegység-átváltások helyes 

elvégzése. 

Ciklusonként átélt idő és lineáris 

időfogalom, időtartam, időpont 

szavak értő ismerete, használata. 

Technika és tervezés: 

Főzésnél a tömeg, az 

űrtartalom és az idő 

mérése. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: évtized, 

évszázad, évezred. 

Az alap, a százalékérték és a 

százalékláb fogalmának ismerete, 

értelmezése, kiszámításuk 

következtetéssel, a megfelelő 

összefüggések alkalmazásával. 

A mindennapi élet és a 

matematika közötti gyakorlati 

kapcsolat meglátása a gazdasági 

élet, a környezetvédelem, a 

háztartás köréből vett egyszerűbb 

példákon. 

 

A mindennapjainkhoz köthető 

százalékszámítási feladatok. 

Gazdaságossági számítások. 

 

Feladatok az árképzés: 

árleszállítás, áremelés, áfa, 

betétkamat, hitelkamat, adó, 

bruttó bér, nettó bér, valamint 

különböző termékek (pl. 

élelmiszerek, növényvédő-szerek, 

oldatok) anyagösszetétele 

köréből. 

Szövegértés, szövegalkotás 

fejlesztése. 

Becslések és következtetések 

végzése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Fizika; kémia: 

számítási feladatok. 

Kémia: 

 oldatok 

tömegszázalékos 

összetételének 

kiszámítása. 

Fizika: hatásfok 

kiszámítása. 
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3. Szöveges feladatok előkészítése 9 óra 

Az algebrai egész kifejezés 

fogalma. Egytagú, többtagú, 

egynemű kifejezés fogalma. 

Helyettesítési érték kiszámítása. 

Elnevezések, jelölések megértése, 

rögzítése, definíciókra való 

emlékezés. Egyszerű 

szimbólumok megértése és 

alkalmazása a matematikában. 

Betűk használata szöveges 

feladatok általánosításánál. 

Fizika: összefüggések 

megfogalmazása, 

leírása a matematika 

nyelvén. 

Egyszerű átalakítások: zárójel 

felbontása, összevonás. Egytagú 

és többtagú algebrai egész 

kifejezések szorzása racionális 

számmal, egytagú egész 

kifejezéssel.  

Matematikatörténet: az algebra 

kezdetei. 

Egyszerű szimbólumok megértése 

és a matematikában, valamint a 

többi tantárgyban szükséges 

egyszerű képletalakítások 

elvégzése. 

Algebrai kifejezések egyszerű 

átalakításának felismerése. 

Fizika; kémia; 

biológia: Képletek 

átalakítása.  

A képlet értelme, 

jelentősége. 

Helyettesítési érték 

kiszámítása képlet 

alapján.  

Elsőfokú, illetve elsőfokúra 

visszavezethető egyismeretlenes 

egyenletek, elsőfokú 

egyismeretlenes egyenlőtlenségek 

megoldása. 

Azonosság. 

Azonos egyenlőtlenség. 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz. 

Az egyenlő, nem egyenlő 

fogalmának elmélyítése. 

Algoritmikus gondolkodás 

továbbfejlesztése. A megoldások 

ábrázolása számegyenesen.  

Pontos munkavégzésre nevelés. 

Számolási készség fejlesztése. 

Az ellenőrzés igényének 

fejlesztés. 

Fizika; kémia; 

biológia: számításos 

feladatok.  

4. Szöveges feladatok 10 óra 

A matematikából és a mindennapi 

életből vett egyszerű szöveges 

feladatok megoldása a tanult 

matematikai módszerek 

használatával. Ellenőrzés. 

Egyszerű matematikai problémát 

tartalmazó hosszabb szövegek 

feldolgozása. 

Feladatok például a 

környezetvédelem, az egészséges 

életmód, a vásárlások, a család 

jövedelmének ésszerű 

felhasználása köréből. 

Szövegértelmezés, 

problémamegoldás fejlesztése. 

A lényeges és lényegtelen 

elkülönítésének, az összefüggések 

felismerésének fejlesztése. 

A gondolatmenet tagolása. 

Az ellenőrzési igény további 

fejlesztése. 

Igényes kommunikáció 

kialakítása. 

Szöveges feladatok megoldása a 

környezettudatossággal, az 

egészséges életmóddal, a családi 

élettel, a gazdaságossággal 

kapcsolatban.  

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés.  

A gondolatmenet 

tagolása. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a prímszám és az összetett szám fogalmakat; el tudja készíteni összetett számok 

prímtényezős felbontását 1000-es számkörben; 

 meghatározza természetes számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét; 

 pozitív egész számok pozitív egész kitevőjű hatványát kiszámolja; 

 négyzetszámok négyzetgyökét meghatározza. 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén; 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 ismeri a százalék fogalmát, gazdasági, pénzügyi és mindennapi élethez kötődő 

százalékszámítási feladatokat megold; 

   idő, tömeg, hosszúság, terület, térfogat és űrtartalom mértékegységeket átvált helyi 

értékes gondolkodás alapján, gyakorlati célszerűség szerint 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

 különböző szövegekhez megfelelő modelleket készít. 

 matematikából, más tantárgyakból és a mindennapi életből vett egyszerű szöveges 

feladatokat következtetéssel vagy egyenlettel megold; 

 gazdasági, pénzügyi témájú egyszerű szöveges feladatokat következtetéssel vagy 

egyenlettel megold; 

 gyakorlati problémák megoldása során előforduló mennyiségeknél becslést végez. 

 egyszerű betűs kifejezésekkel összeadást, kivonást végez, és helyettesítési értéket 

számol; 

 egy- vagy kéttagú betűs kifejezést számmal szoroz, két tagból közös számtényezőt 

kiemel; 

 egyismeretlenes elsőfokú egyenletet lebontogatással és mérlegelvvel megold. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Racionális szám.  

Hatvány, alap, kitevő. 

Négyzetgyök. 

Prímszám, összetett szám, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 

többszörös. 

Százalékalap, százalékláb, százalékérték. 

Változó, együttható, algebrai egész kifejezés, helyettesítési érték, 

egynemű kifejezés, összevonás, zárójelfelbontás. 

Egytagú, többtagú kifejezés.  

Egyenlet, változó, egyenlőtlenség, azonosság, mérlegelv, ellenőrzés. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
III. Függvények, az analízis elemei 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

Biztos tájékozódás a derékszögű koordináta-rendszerben. 

Egyszerű grafikonok értelmezése. Egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvényszemlélet fejlesztése. Grafikonok, táblázatok adatainak 

értelmezése, elemzése. 

Megoldás a matematikai modellen belül. Matematikai modellek ismerete, 

alkalmazásának módja, korlátai (sorozatok, függvények, 

függvényábrázolás). 

1.  A függvény fogalmának előkészítése 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Két halmaz közötti 

hozzárendelések megjelenítése 

konkrét esetekben. Függvények 

és ábrázolásuk a derékszögű 

koordináta-rendszerben. 

A függvényszemlélet fejlesztése. 

Időben lejátszódó valós 

folyamatok elemzése a grafikon 

alapján. 

Fizika; biológia; kémia; 

földrajz: függvényekkel 

leírható folyamatok. 

Lineáris függvények. 

Egyenes arányosság grafikus 

képe. 

(Példa nem lineáris függvényre: 

f(x) = x2, f(x) =׀x׀). 

Függvények jellemzése 

növekedés, fogyás. 

A mindennapi élet, a tudományok 

és a matematika közötti kapcsolat 

fölfedezése konkrét példák 

alapján. 

Számolási készség fejlesztése a 

racionális számkörben. 

Számítógép használata a 

függvények ábrázolására. 

Fizika:  

út-idő; feszültség-

áramerősség. 

Egyismeretlenes elsőfokú 

egyenletek grafikus megoldása. 

Helyzetfelismerés: a tanult 

ismeretek alkalmazása új 

helyzetben. 

 

Grafikonok olvasása, 

értelmezése, készítése: szöveggel 

vagy matematikai alakban 

megadott szabály grafikus 

megjelenítése értéktáblázat 

segítségével. 

Kapcsolatok észrevétele, 

megfogalmazása szóban, írásban. 

Környezettudatosságra nevelés: 

pl. adatok és grafikonok elemzése 

a környezet szennyezettségével 

kapcsolatban. 

Földrajz: adatok 

hőmérsékletre, 

csapadék mennyiségére. 

Kémia: adatok 

vizsgálata a levegő és a 

víz szennyezettségére 

vonatkozóan. 

Egyszerű sorozatok vizsgálata. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Gauss-módszer.   
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri az egyenes és a fordított arányosságot konkrét helyzetekben; 

 felismeri és megalkotja az egyenes arányosság grafikonját. 

 konkrét halmazok elemei között megfeleltetést hoz létre; 

 értéktáblázatok adatait grafikusan ábrázolja; 

 egyszerű grafikonokat jellemez. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hozzárendelés, függvény, lineáris függvény, növekedés, fogyás, értelmezési 

tartomány, értékkészlet. 

Számtani sorozat, számtani közép. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
IV. Geometria 

Órakeret 

31 óra 

Előzetes tudás 

Pont, vonal, egyenes, félegyenes, szakasz, sík, szögtartomány. 

Háromszögek, csoportosításuk. Négyszögek, speciális négyszögek 

(trapéz, paralelogramma, deltoid). Kör és részei. Adott feltételeknek 

megfelelő ponthalmazok. Háromszög, négyszög belső és külső szögeinek 

összegére vonatkozó ismeretek. 

Téglatest tulajdonságai. 

Tengelyesen szimmetrikus alakzatok. Egyszerű alakzatok tengelyes 

tükörképének megszerkesztése. 

Két pont, pont és egyenes távolsága, két egyenes távolsága. 

Szakaszfelezés, szögfelezés, szögmásolás. Merőleges és párhuzamos 

egyenesek szerkesztése. Néhány nevezetes szög szerkesztése. 

Szerkesztési eszközök használata. 

Koordináta-rendszer megismerése, pont ábrázolása, adott pont 

koordinátáinak a leolvasása. 

A téglalap és a deltoid kerületének és területének kiszámítása. 

A téglatest felszínének és térfogatának a kiszámítása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Rendszerező készség fejlesztése. 

A mindennapi élethez kapcsolódó egyszerű geometriai számítások 

elvégzésének fejlesztése. A gyakorlatban előforduló geometriai 

ismereteket igénylő problémák megoldására való képesség fejlesztése. 

Statikus helyzetek, képek, tárgyak megfigyelése. Geometriai 

transzformációkban megmaradó és változó tulajdonságok megfigyelése. 

Az esztétikai-, művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése. 
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Képzeletben történő mozgatás: átdarabolás elképzelése, testháló 

összehajtásának, szétvágásának elképzelése. 

A pontos munkavégzés igényének fejlesztése. 

A geometriai problémamegoldás lépéseinek megismertetése 

(szerkesztésnél: vázlatrajz, adatfelvétel, a szerkesztés menete, 

szerkesztés, diszkusszió). 

Az együttműködéshez szükséges képességek fejlesztése páros és kis 

csoportos tevékenykedtetés, feladatmegoldás során – a munka tervezése, 

szervezése, megosztása; kezdeményezőkészség, együttműködési 

készség, tolerancia. 

1. Síkbeli alakzatok 12 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Háromszögek osztályozása 

oldalak, illetve szögek szerint. 

A tanult ismeretek felidézése, 

megerősítése. 

A halmazszemlélet fejlesztése.  

A háromszögek és a négyszögek 

tulajdonságaira vonatkozó igaz- 

hamis állítások megfogalmazásán 

keresztül a vitakészség fejlesztése. 

Tömör, de pontos szabatos 

kifejezőkészség fejlesztése. A 

szaknyelv minél pontosabb 

használata írásban is. 

 

A háromszögek magassága, 

magasságvonala, magasságpontja.  

A háromszögek kerületének és 

területének kiszámítása. 

Számolási készség fejlesztése. 

Átdarabolás a terület 

meghatározásához. Eredmények 

becslése. 

Digitális kultúra: 

tantárgyi szimulációs 

program. 

A háromszög és a négyszög belső 

és külső szögeinek összege. 

Matematikatörténet: Bolyai 

Farkas, Bolyai János. 

Érdekességek: gömbi geometria. 

Tételek megfogalmazása 

megfigyelés alapján. Bizonyítási 

igény felkeltése. 

 

Paralelogramma, trapéz, deltoid 

tulajdonságai, kerülete, területe. 

Szabályos sokszögek. 

Kör kerülete, területe. 

A kör és érintője. 

Törekvés a tömör, de pontos, 

szabatos kommunikációra. A 

szaknyelv egyre pontosabb 

használata írásban is. 

A terület meghatározása 

átdarabolással. 

A kör kerületének közelítése 

méréssel. 

Technika és tervezés: 

hétköznapi problémák, 

területtel kapcsolatos 

számítás. 

Vizuális kultúra: 

Pantheon, Colosseum.  
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Számítógépes animáció 

használata az egyes 

területképletekhez. 

2. Transzformációk, szerkesztések 9 óra 

A tanult síkbeli alakzatok 

(háromszög, trapéz, 

paralelogramma, deltoid) 

szerkesztése. 

Nevezetes szögek szerkesztése: 

15°, 45°, 75°, 105°, 135°. 

A szerkesztéshez szükséges 

eszközök célszerű használata. 

Átélt folyamatról készült leírás 

gondolatmenetének értelmezése 

(pl. egy szerkesztés leírt lépéseiről 

a folyamat felidézése). 

A szaknyelv pontos használata. 

Technika és tervezés: 

műszaki rajz készítése. 

Földrajz: szélességi 

körök és hosszúsági 

fokok. 

Középpontos tükrözés.  

A középpontos tükrözés 

tulajdonságai. A középpontos 

tükörkép szerkesztése. 

Pontos, precíz munka elvégzése a 

szerkesztés során. A 

transzformációs szemlélet 

továbbfejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

művészeti alkotások 

megfigyelése a tanult 

transzformációk 

segítségével. 

Középpontosan szimmetrikus 

alakzatok a síkban.  

A tanult sokszögek osztályozása 

szimmetria szerint. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

Halmazképző, rendszerező 

képesség fejlesztése. 

A matematika kapcsolata a 

természettel és a művészeti 

alkotásokkal: művészeti alkotások 

vizsgálata (Penrose, Escher, 

Vasarely). 

Gondolkodás fejlesztése 

szimmetrián alapuló játékokon 

keresztül. 

Vizuális kultúra; 

biológia: 

középpontosan 

szimmetrikus 

alakzatok 

megfigyelése, 

vizsgálata a 

műalkotásokban és a 

természetben. 

Tengelyes és középpontos 

szimmetria alkalmazása 

szerkesztésekben. 

Áttekinthető, pontos szerkesztés 

igényének fejlesztése. 

Vizuális kultúra: 

festmények geometriai 

alakzatai. 

Eltolás, a vektor fogalma. 

 

Egyszerű alakzatok eltolt képének 

megszerkesztése. 

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

 

Párhuzamos szárú szögek. A tanult transzformációk 

tulajdonságainak felismerése, 

felhasználása a fogalmak 

kialakításánál. 

 

Az egybevágóság szemléletes 

fogalma, a háromszögek 

egybevágóságának esetei. 

Az egybevágóság jelölése.  

A megfigyelőképesség fejlesztése. 

A szaknyelv pontos használata. 

Vizuális kultúra: 

festmények, művészeti 

alkotások egybevágó 

geometriai alakzatai. 
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Pitagorasz tétele 

Matematikatörténet: Pitagorasz 

élete és munkássága. A 

pitagoraszi számhármasok. 

A Pitagorasz-tétel alkalmazása 

geometriai számításokban. 

Annak felismerése, hogy a 

matematika az emberiség 

kultúrájának része. 

A bizonyítási igény felkeltése. 

Számítógépes program 

felhasználása a tétel 

bizonyításánál. 

 

Egyszerű számításos feladatok a 

geometria különböző területeiről. 

A számolási készség, a becslési 

készség és az ellenőrzési igény 

fejlesztése. 

Zsebszámológép célszerű 

használata a számítások 

egyszerűsítésére, gyorsítására. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés, 

szövegértelmezés. 

Kicsinyítés és nagyítás. A megfigyelőképesség 

fejlesztése: a középpontos 

nagyítás, kicsinyítés felismerése 

hétköznapi szituációkban. 

Földrajz: térkép. 

Biológia: mikroszkóp. 

Vizuális kultúra: valós 

tárgyak arányosan 

kicsinyített vagy 

nagyított rajza. 

3. Térgeometria 10 óra 

Három- és négyszög alapú 

egyenes hasábok, forgáshenger 

hálója, tulajdonságai, felszíne, 

térfogata.  

Ismerkedés a forgáskúppal, 

gúlával, gömbbel. 

A halmazszemlélet és a 

térszemlélet fejlesztése. 

 

Technika és tervezés: 

modellek készítése, 

tulajdonságainak 

vizsgálata. 

Történelem:  

történelmi épületek 

látszati képe és 

alaprajza közötti 

összefüggések 

megfigyelése. 

Vizuális kultúra: térbeli 

tárgyak síkbeli 

megjelenítése. 

Mértékegységek átváltása 

racionális számkörben.  

A gyakorlati mérések, 

mértékegységváltások helyes 

elvégzésének fejlesztése.  

Testnevelés: ávolságok 

és idő becslése, mérése. 

Fizika; kémia:  

mérés, 

mértékegységek, 

mértékegységek 

átváltása. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a négyszögek tulajdonságait: belső és külső szögek összege, konvex és konkáv 

közti különbség, átló fogalma; 

 ismeri a speciális négyszögeket: trapéz, paralelogramma, téglalap, deltoid, rombusz, 

húrtrapéz, négyzet; 

 ismeri a speciális négyszögek legfontosabb tulajdonságait, ezek alapján elkészíti a 

halmazábrájukat; 

 a háromszögek és a speciális négyszögek tulajdonságait alkalmazza feladatok 

megoldásában; 

 meghatározza háromszögek és speciális négyszögek kerületét, területét; 

 ismeri a Pitagorasz-tételt és alkalmazza számítási feladatokban; 

 ismeri a kör részeit; különbséget tesz egyenes, félegyenes és szakasz között. 

 megszerkeszti alakzatok tengelyes és középpontos tükörképét; 

 geometriai ismereteinek felhasználásával pontosan szerkeszt több adott feltételnek 

megfelelő ábrát; 

 felismeri a kicsinyítést és a nagyítást hétköznapi helyzetekben; 

 ismeri az idő, a tömeg, a hosszúság, a terület, a térfogat és az űrtartalom 

szabványmértékegységeit, használja azokat mérések és számítások esetén. 

 a kocka, a téglatest, a hasáb hálóját elkészíti; 

 testeket épít képek, nézetek, alaprajzok, hálók alapján; 

 ismeri a kocka, a téglatest, a hasáb és a gúla következő tulajdonságait: határoló lapok 

típusa, száma, egymáshoz viszonyított helyzete; csúcsok, élek száma; lapátló, testátló; 

 egyenes hasáb, téglatest, kocka alakú tárgyak felszínét és térfogatát méréssel megadja, 

egyenes hasáb felszínét és térfogatát képlet segítségével kiszámolja; a képleteket megalapozó 

összefüggéseket érti; 

 ismeri a gömb tulajdonságait; 

 a kocka, a téglatest, a hasáb,  a gömb tulajdonságait alkalmazza feladatok megoldásában. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geometriai transzformáció, tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, 

eltolás. Vektor. Egybevágóság.  

Középpontos szimmetria, paralelogramma, rombusz. 

Egyállású szög, váltószög, csúcsszög. 

Belső és külső szög. Háromszög, magasságvonal, magasságpont. 

Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb. Alaplap, alapél, oldallap, oldalél. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
V. Statisztika, valószínűség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű diagramok készítése, értelmezése, táblázatok olvasása. 

Néhány szám számtani közepének kiszámítása. 

Valószínűségi játékok és kísérletek az adatok tervszerű gyűjtése, 

rendezése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A statisztikai gondolkodás fejlesztése. 

A valószínűségi gondolkodás fejlesztése. 

Gazdasági nevelés. 

1. Leíró statisztika 6 óra 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Adatok gyűjtése, rendszerezése, 

adatsokaság szemléltetése, 

grafikonok készítése. 

 

Adatsokaságban való eligazodás: 

táblázatok olvasása, grafikonok 

készítése, elemzése. 

Statisztikai szemlélet fejlesztése. 

Együttműködési készség 

fejlődése. 

Testnevelés: 

teljesítmények 

adatainak, mérkőzések 

eredményeinek 

táblázatba rendezése. 

Adathalmazok elemzése (átlag, 

módusz, medián) és értelmezése, 

ábrázolásuk. 

Számtani közép kiszámítása.  

Gazdasági statisztikai adatok, 

grafikonok értelmezése, 

elemzése. Adatsokaságban való 

eligazodás képességének 

fejlesztése. 

Ok-okozati összefüggéseket 

felismerő képesség fejlesztése. 

Elemző képesség fejlesztése. 

Fizika; kémia; 

biológia; földrajz; 

történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: táblázatok 

és grafikonok adatainak 

ki- és leolvasása, 

elemzése, adatok 

gyűjtése, táblázatba 

rendezése. 

Digitális kultúra: 

statisztikai 

adatelemzés. 

2. Valószínűség számítás 6 óra 

Valószínűségi kísérletek. 

Valószínűség előzetes becslése, 

szemléletes fogalma. 

Valószínűségi kísérletek, 

eredmények lejegyzése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság 

fogalma. 

Matematikatörténet: 

érdekességek a valószínűség- 

számítás fejlődéséről. 

Valószínűségi szemlélet 

fejlesztése. 

Tudatos megfigyelőképesség 

fejlesztése. 

A tapasztalatok rögzítése 

képességének fejlesztése.  

Tanulói együttműködés 

fejlesztése. 
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Számítógép használata a 

tudománytörténeti érdekességek 

felkutatásához. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értelmezi a táblázatok adatait, az adatoknak megfelelő ábrázolási módot kiválasztja, és 

az ábrát elkészíti; 

 adatokat táblázatba rendez, diagramon ábrázol hagyományos és digitális eszközökkel is; 

 különböző típusú diagramokat megfeleltet egymásnak; 

 megadott szempont szerint adatokat gyűjt ki táblázatból, olvas le hagyományos vagy 

digitális forrásból származó diagramról, majd rendszerezés után következtetéseket fogalmaz 

meg; 

 konkrét adatsor esetén átlagot számol, megállapítja a leggyakoribb adatot (módusz), a 

középső adatot (medián), és ezeket összehasonlítja. 

 valószínűségi játékokat, kísérleteket végez, ennek során az adatokat tervszerűen gyűjti, 

rendezi és ábrázolja digitálisan is; 

 valószínűségi játékokban érti a lehetséges kimeneteleket, játékában stratégiát követ; 

 ismeri a gyakoriság és a relatív gyakoriság fogalmát. Ismereteit felhasználja a 

„lehetetlen”, a „biztos” és a „kisebb/nagyobb eséllyel lehetséges” kijelentések 

megfogalmazásánál. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Diagram, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt eredményei a 8. osztály végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

 Elemek halmazba rendezése több szempont alapján. 

 Egyszerű állítások igaz vagy hamis voltának eldöntése, állítások tagadása. 

 Állítások, feltételezések, választások világos, érthető közlésének képessége, szövegek 

értelmezése egyszerűbb esetekben. 

 Kombinatorikai feladatok megoldása az összes eset szisztematikus összeszámlálásával. 

 Fagráfok használata feladatmegoldások során. 

Számtan, algebra 

  Biztos számolási ismeretek a racionális számkörben. A műveleti sorrendre, zárójelezésre 

vonatkozó szabályok ismerete, helyes alkalmazása. Az eredmény becslése, ellenőrzése., helyes és 

értelmes kerekítése. 

 Mérés, mértékegység használata, átváltás. Egyenes arányosság, fordított arányosság. 

 A százalékszámítás alapfogalmainak ismerete, a tanult összefüggések alkalmazása 
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feladatmegoldás során. 

 A legnagyobb közös osztó kiválasztása az összes osztóból, a legkisebb pozitív közös 

többszörös kiválasztása a többszörösök közül. 

 Prímszám, összetett szám. Prímtényezős felbontás. 

 Egyszerű algebrai egész kifejezések helyettesítési értéke. Összevonás. Többtagú kifejezés 

szorzása egytagúval. 

 Négyzetre emelés, négyzetgyökvonás, hatványozás pozitív egész kitevők esetén. 

 Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek. A matematikából és a 

mindennapi életből vett egyszerű szöveges feladatok megoldása következtetéssel, egyenlettel. 

Ellenőrzés. A megoldás ábrázolása számegyenesen. 

 A betűkifejezések és az azokkal végzett műveletek alkalmazása matematikai, 

természettudományos és hétköznapi feladatok megoldásában. 

 Számológép ésszerű használata a számolás megkönnyítésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

 Megadott sorozatok folytatása adott szabály szerint. 

 Az egyenes arányosság grafikonjának felismerése, a lineáris kapcsolatokról tanultak 

alkalmazása természettudományos feladatokban is. 

 Grafikonok elemzései a tanult szempontok szerint, grafikonok készítése, grafikonokról 

adatokat leolvasása. Táblázatok adatainak kiolvasása, értelmezése, ábrázolása különböző típusú 

grafikonon. 

Geometria 

 A tanuló a geometriai ismeretek segítségével jó ábrák készítése, pontos szerkesztések 

végzése. 

 A tanult geometriai alakzatok tulajdonságainak ismerete (háromszögek, négyszögek belső 

és külső szögeinek összege, nevezetes négyszögek szimmetriatulajdonságai), ezek alkalmazása a 

feladatok megoldásában. 

 Tengelyes és középpontos tükörkép, eltolt alakzat képének szerkesztése. Kicsinyítés és 

nagyítás felismerése hétköznapi helyzetekben (szerkesztés nélkül). 

 A Pitagorasz-tételt kimondása és alkalmazása számítási feladatokban. 

 Háromszögek, speciális négyszögek és a kör kerületének, területének számítása 

feladatokban. 

 A tanult testek (háromszög és négyszög alapú egyenes hasáb, forgáshenger) 

térfogatképleteinek ismeretében a mindennapjainkban előforduló testek térfogatának, 

űrtartalmának kiszámítása. 

Valószínűség, statisztika 

 Valószínűségi kísérletek eredményeinek értelmes lejegyzése, relatív gyakoriságok 

kiszámítása. 

 Konkrét feladatokban az esély, illetve valószínűség fogalmának értése, a biztos és a 

lehetetlen esemény felismerése. 

 Zsebszámológép célszerű használata statisztikai számításokban.  

Néhány kiemelkedő magyar matematikus nevének ismerete, esetenként kutatási területének, 

eredményének megnevezés 
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1.1.4 9/AJTP évfolyam 
 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének 

forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló 

tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, 

geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan 

fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi 

körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt 

lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, 

elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált 

végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és 

társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott 

összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, 

belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, 

esztétikai érzékét. 

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex 

problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tantárgy a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az 

életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 

absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

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

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket 
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változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének 

megismerése nagyban segíthet a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való 

reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, 

elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a 

jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

Az előkészítő évnek biztosítania kell azokat a tárgyi tudásbeli alapokat, amelyek majd a 

középiskolai anyag elsajátításához szükségesek. El kell kezdeni kialakítani azt a 

gondolkodáskultúrát, amely a további sikeres tanulmányokat lehetővé teszi. Talán az előzőeknél 

is fontosabb, hogy a matematikához és általában a problémamegoldáshoz olyan pozitív 

hozzáállást alakítsunk ki, amely a későbbiekben minden tárgy tanulásánál segíthet a nehézségek 

leküzdésében. Ennek érdekében az előkészítő évfolyamon a matematika tananyag kiválasztásának 

legfontosabb célkitűzései: 

 Az általános iskolai ismeretek áttekintése, rendszerezése.  

 A matematikai és általában a problémamegoldó gondolkodás módszereinek megismerése (pl. 

logika elemei, általánosítás – analógia, deduktív módszer, indirekt bizonyítás,  skatulyaelv). 

 A matematikatörténeti vonatkozások kiemelése. 

 A matematika szerepének felismertetése az élet különböző területein: játékokban, 

gazdaságban, művészetekben. 

Fontosnak tartjuk, hogy az előkészítő év folyamán ismertessük meg a tanulókat az iskolák 

könyvtárával, a rendelkezésre álló szakirodalommal, illetve az elektronikus 

információhordozókkal. 

A matematika nagyban segíti a kötelességtudat, a rendszeresség fejlesztését, az önfegyelem 

kialakítását. A magyar matematikusok teljesítményének, díjainak megismerése fejleszti a nemzeti 

öntudatot. A közös feladatok megoldása, a csoportmunka fejleszti a társas kapcsolatokat, a 

munkamegosztás képességét. A matematika jól körülírható követelményei pedig az önértékelést. 

A tervezési és optimalizációs feladatok segítik a legkevésbé környezetkárosító, a feltételeknek 

megfelelő legjobb megoldások keresését. A 9. évfolyam igen fontos a pályairányultság kialakulása 

szempontjából. Az érdeklődést felkeltő témakörök, feladatok nagyban segíthetik a reálpályák felé 

fordulást. A Sorozatok, százalékszámítás témaköröknek igen fontos szerepe van, segítenek a 

pénzügyi kompetencia fejlesztésében. Táblázatok, grafikonok elemzése segítheti az információk 

megértését. A tudományos érdeklődést fejlesztő témakörök pedig az igényes médiaválasztást. 

A matematika sajátos tanulási módszereit folyamatosan fejleszteni kell, de a 9. évfolyam 

sok témaköre (prímszámok, szerkesztések, matematikai játékok) különösen alkalmas az önálló 

készülés, az önellenőrzés képességének alakítására. A matematika segíti a pontos fogalmazás, a 

világos indoklás képességét. Ezen az évfolyamon ez már fontos elvárás. Az idegen eredetű 

szakszavak elemzése, adatok, rövidebb szövegek interneten való keresése kiválóan fejleszti az 

idegen nyelvi kompetenciát. A megalapozott matematikai ismeretek biztosítják a fenti 

kompetenciák folyamatos fejlesztését. A matematikai programok alkalmazása kifejezetten 

alkalmas a digitális kompetenciák fejlesztésére, az algoritmusok használata pedig ezek értő 

alkalmazását segíti. Az elemzőkészség fejlesztése - pl. játékok kimeneteleinek elemzése, 

probléma-megoldási stratégiák megismerése - fontos feladat. A matematika művészetekben való 

alkalmazása: (szimmetriák, aranymetszés) fejleszti az esztétikai-művészeti tudatosságot és 

kifejezőképességet. 

 

 

Külön kitérünk az 9. évfolyam két célkitűzésének, ajánlott megvalósításra.    

 

Az egyik az általános iskolai ismeretekben, a már ott elvárt készségekben jelentkező hiányosságok 

pótlása, a másik a középiskolában elvárt gondolkodásmódra való felkészítés.  
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Ha az év elején kiderül, hogy valamely területen nagyobb hiányosságok tapasztalhatók, akkor a 9 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani hiányosságok pótlására, a nem megfelelő készségek 

fejlesztésére. De ez semmiképp ne úgy történjen, hogy a megfelelő általános iskolai agyagot (pl. 

törtekkel való műveletek) új anyagként újratárgyaljuk. Ne az legyen a kiindulási alap, hogy „Nem 

tudnak törtekkel számolni”. Tudnak, csak sokat hibáznak, esetleg egy-két dologra nem mindig jól 

emlékeznek. Ezért a meglévő ismeretekre alapozva érdekes feladatokon gyakoroljunk, és néhány 

óra után előjönnek az elfelejtett ismertek, csökken a hibaszázalék.   

 

 

A középiskolában elvárt gondolkodásmód kialakításának kulcskérdése az, hogy az állításainknál, 

a tananyagban szereplő tételeknél mennyire elvárt az indoklás, a bizonyítás.    

 

- Az általános iskolai anyagban csak minimális szerepe van a bizonyításoknak. A középiskolai 

anyagban viszont elvárás, hogy a szereplő tételeket, a tananyag tárgyalása során megfogalmazott 

állításokat indokoljuk. Az AJTP 9. évfolyama a heti 4 órában tanuló csoportokban is kiváló 

lehetőséget jelent a bizonyítási igény fokozatos kialakítására, néhány egyszerűbb bizonyítási 

módszer megismerésére.    

 

-  A bizonyított, ill. az egyelőre bizonyítás nélkül elfogadott állítások arányát igazítsuk a csoport 

képességeihez. Itt még fontosabb, hogy több érdekes dologgal (matematikai játékkal, érdekes 

alkalmazással, matematikatörténeti vonatkozással) találkozzanak a tanulók, mint az, hogy a szóba 

kerülő ismeretek mind korrektül igazoltak legyenek.  

 

-  Azokat a tételeket, amelyek a spirális felépítés miatt a későbbi tanévek anyagában is szerepelni 

fognak, majd ott bizonyítjuk.  

 

A 10 szabadon választható óra is azt a célt szolgálja, hogy minél pozitívabb hozzáállás alakuljon 

ki a matematikához, a problémamegoldáshoz. A szabadon választott órák kisebb mértékben 

szolgálhatják azt a cél, hogy ha egy témakört az adott óraszámban még nem sajátították el a tanulók 

az elvárt szinten, akkor lehessen rá egy-két órával többet fordítani. Ennél jobban ajánlott a 

szabadon választható órákat arra fordítani, hogy ha egy témakörrel szívesen foglalkoznak a 

tanulók, akkor a tervezetben szereplőnél több órát is lehessen ezzel eltölteni.  

 

 

 Tematikus egység órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika 16 óra 

2 Algebra.  22 óra  

3. Számelmélet,  26 óra 

4. Geometria 25 óra 

5. Függvények, sorozatok  16 óra 

6. Kombinatorika, valószínűség  15 óra 

7.  Ismétlés 12 óra 

8 Szabadon választható órakeret 12 óra 

 Összesen: 136 óra 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Gondolkodási módszerek, halmazok, logika  Óra-

keret: 

16 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi 

életből vett példák illetve matematikai tulajdonságok alapján. A 

halmazba tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata. 

Adatok elhelyezése halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, összekapcsolása, igazságtartalmuk 

eldöntése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Néhány bevezető probléma. 

A matematikatanulás bevezetéseként az éves anyagból néhány érdekes problémát vetünk 

fel, amelyek kedvet csinálhatnak a matematikával való foglalkozáshoz. A 

problémafelvetés időszakában a kérdések nagyobb részét nyitva hagyjuk, és majd az év 

közben átismételt, vagy új ismeretek segítségével adunk rájuk választ.  

A matematika fogalmi rendszere. 

            Példák definícióra, tételre, axiómára, sejtésre.  

Halmazok. 

  Halmazok megadása, részhalmaz, halmazok uniója, metszete.  

Elemek halmazokba rendezése több tulajdonság alapján  

Halmazábra használata.  

Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

    Konkrét alaphalmazokon komplementer halmaz meghatározása. 

Logika elemei. 

     Az „és” a „vagy”, a „ha akkor” és az „akkor és csak akkor”      

           használata. 

     „Bármely” és „Van olyan” használata. 

     Állítások megfogalmazása, elemzése  a hétköznapi életből és a matematika területéről. 

Kulcsfogalmak 
Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, komplementer halmaz, 

unió, metszet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algebra Óra-keret: 

22 óra 

Előzetes tudás 

Számhalmazok: természetes, egész, racionális, valós – négy 

alapművelet elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes 

használata. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. Törtekkel való számolás és 

az egyenletmegoldás biztossá tétele. A számfogalom elmélyítése a 

számegyenes és a  valós számok kapcsolatával. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Egész számok körében végzett műveletek.   

    Műveletek egész számokkal és kifejezésekkel. 

               Műveleti tulajdonságok. 

Műveletek azonos alapú hatványokkal. 

 Az első n szám összege és kapcsolódó feladatok, pl. számháromszögek.  

                     Kapcsolat: Sorozatok 

Speciális szorzatként a faktoriálisokkal való számolás. 

Törtekkel való műveletek.   

 Törtek szorzása, osztása, összeadása, kivonása,               

             Számok normál alakja. 

                    (Csak felismerés, műveletek gyakorlása nélkül)  

Mérlegeléssel kapcsolatos feladatok.  

            Pl. 5 súllyal 1 kg-tól hány kg-ig tudunk minden egész   

           kg-ot mérni? 

Hamis érmék kiválasztása. 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

   Elsőfokú, egy ismeretlenes egyenletek. Mérlegelv. 

Két ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Százalékszámítás. 

 Százalékszámítás alapjai.  

    Szöveges feladatok százalékszámításra. 

Szöveges feladatok.  

            Logikai úton, következtetéssel megoldható feladatok,  

                   Gyakorlati jellegű példák. 

       ("Nézzük visszafelé" típusú feladatok, rejtett információt tartalmazó feladatok). 

      (A szokásos mozgási, keverési, munkavégzési    

       feladatokkal majd csak a következő évfolyamon foglakozunk.) 

Kulcsfogalmak 
Racionális szám, hatvány – alap, kitevő, valós szám, arány, 

százalék 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Számelmélet, oszthatóság 

 

Órakeret: 

26 óra 

Előzetes tudás 
Osztó, többszörös, prímszám, prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A számelmélet kiválóan alkalmas érdekes feladatok, 

matematikatörténeti vonatkozások,  bemutatására, változatos 

bizonyítási módszerek (Pl. indirekt bizonyítás, teljes indukció,) 

bemutatására. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Számolás maradékokkal.  

 Maradékokkal végzett műveletek szabályai. 

  Bizonyítások nélkül. 

Maradékokon alapuló játékok. 

     Négyzetszámok maradékai. 

  (3-as, 4-es, 5-ös, 8-as, 10-es) 

Oszthatósági szabályok. 

Oszthatóság az alap hatványainak osztóival. 

 Oszthatóság az alap szomszédjainak osztóival. 

 Oszthatóság a fentiek közül valamelyek szorzatával. 

           Indokoljuk is az oszthatósági szabályokat! 

  Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Számelmélet alaptétele, (Bizonyítás nélkül) 

 Törzstényezős felbontás. 

 A legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös törzstényezős alakja.  

Prímszámokkal kapcsolatos érdekességek.   (Bizonyítások nélkül)  

Végtelen sok prím van.   

 Ikerprím-sejtés. 

 Prímek a négyzetszámok szomszédjai között. 

            Prímek a kettő-hatványok szomszédjai között:  

            Fermat-prímek, Mersenne-prímek. 

 Tökéletes számok.  

  Nagy prímekkel kapcsolatos friss eredmények. 

Matematikatörténet: Euklidesz, Eratosztenész, Mersenne, Fermat, Euler. 

Kulcsfogalmak 
Osztó, többszörös, prím, prímtényezős felbontás, a számelmélet 

alaptétele, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Geometria Óra-

keret: 

25 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek szemléletes fogalma. Párhuzamos és metsző egyenesek. 

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, jellemzőik. 

Körvonal és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a 

mindennapi életben. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Térelemek fogalmának elmélyítése. Távolság szemléletes 

fogalma, meghatározása. Esztétikai érzék fejlesztése. Szögekkel, 

területekkel kapcsolatos problémák megoldása. Háromszögekkel, 

sokszögekkel kapcsolatos ismeretek összegzése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 

Síkidom, sokszög, átlók száma, konvexitás. 

Térelemek kölcsönös helyzete. 

Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes, pont és sík távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Két sík távolsága. 

Alapszerkesztések. 

Matematikatörténet: Euklidész - Elemek 
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A szög. 

         Szögek fajtái. 

         Szögpárok: Csúcsszögek, mellékszögek, pótszögek,                

                párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek. 

Sokszögek szögösszege. 

   Nevezetes háromszögek: 30º, 60º, 90º-os, 15º, 75º, 90º-os                 

         szögekkel rendelkező háromszögek. 

  Területekre vonatkozó tételek, feladatok.  

Távolsággal jellemzett ponthalmazok: 

- adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben, 

- két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és térben. 

Háromszögek, négyszögek. 

 Háromszögek nevezetes vonalai és körei. 

                (Bizonyítás nélkül.) 

            Négyszögek osztályozása 

Néhány geometriai alapú játék. 

Matematikatörténet: Klasszikus geometriai problémák: a körosztás, a kockakettőzés, a 

szögharmadolás, a kör négyszögesítésének kérdése. 

Kulcsfogalmak 
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, síkidom, sokszög, test, 

csúcs, él, lap, merőleges, párhuzamos, szög, kör, gömb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

5. Függvények, sorozatok 

 

Óra-

keret: 

16 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű 

grafikonok értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. Egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 

kapcsolatok leírása függvényekkel. Függvények ábrázolása 

tulajdonságaik alapján. Számtani sorozat, mértani sorozat 

egyszerű alkalmazása. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

A függvény fogalma.  

Függvénytulajdonságok. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely. 

Monotonitás, szélsőérték.  

Az egyenes arányosság és grafikonja. 

Lineáris függvény: 

Elsőfokú függvény, konstans függvény. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fordított arányosság:   f(x)=  

Másodfokú függvény.  

         Függvény-transzformációk. 

                  Egyszerű esetekben: f(x)+c; f(x+c), -f(x). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

              Matematikatörténet: René Descartes. 

a

x
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A sorozat, mint függvény. 

Sorozatok készítése, vizsgálata. 

A számtani sorozat. 

A számtani sorozat megadása az első taggal és a differenciával. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

A számtani közép. 

A mértani sorozat. 

A mértani sorozat megadása az első taggal és a hányadossal. 

Kamatos kamat, mint mértani sorozat. (Csak alapfeladatok.) 

A mértani közép két változóra. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Kulcsfogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számtani sorozat, számtani közép, mértani sorozat, mértani közép. 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Kombinatorika, valószínűség Óra-

keret: 

15 óra 

Előzetes tudás 
Adatok gyűjtése. Grafikonok elemzése. Átlag. Valószínűségi 

játékok. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 
Sorbarendezések, kiválasztások felismerése, esetek 

összeszámolása. A gyakoriság, relatív gyakoriság fogalma.   

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Kombinatorika.  

 

  Sorbarendezési feladatok. 

         A faktoriális jelölés használata. 

  Kiválasztási feladatok.  

         „általános iskolás" módszerrel, képletek nélkül, vagy     

                kevés képlettel.   

  Körmérkőzéses feladatok.   

 

  Kombinatorikus geometriai feladatok. 

Pl. Hány részre osztja a síkot n egyenes? 

 

Melyik valószínűbb? 

A valószínűségszámítás témakörnek itt csak az előkészítése történjék. Itt még legtöbbször nem 

azt a kérdést vetjük fel, hogy egy eseménynek mennyi a valószínűsége, csak olyan kérdéseket 

vizsgálunk, amelyben azt kell eldönteni, hogy két esemény közül melyik a valószínűbb? 

Kulcsfogalmak 
Faktoriális, rendezett halmaz. Gyakoriság, relatív gyakoriság.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

6. Rendszerező ismétlés Óra-

keret: 

12 óra 

Előzetes tudás 
Az év eleji bevezető problémák felidézése.  

Az év során áttekintett fogalmak, eljárások ismerete. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Itt a módszerek, érdekes tapasztalatok felelevenítése lesz a cél.  

Mindenkitől elvárjuk, hogy foglalja össze egy-két általa 

érdekesnek talált módszer, feladattípus, játék stb. lényegét. Ezt az 

elvárást természetesen már év elején, és év közben többször is 

elmondjuk, hogy év közben lehessen rá készülni.  

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok, logika. 

Algebra. 

Számelmélet. 

Geometria. 

Függvények, sorozatok. 

Kombinatorika, valószínűség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

o Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

o A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok 

megoldása során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, 

tagadása. 

o Néhány bizonyítási módszer ismerete,  

o Matematikai alapú játékok stratégiájának megtalálása, a játék 

elemzése.  

Számelmélet, algebra 

o Az egész számok és a racionális számok fogalma, alapműveletek 

helyes sorrendű elvégzése. 

o Algebrai egész kifejezések használata, műveletek algebrai egész 

kifejezésekkel 

o Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszerei. Szöveges feladatok – szövegértés, összefüggések 

lefordítása a matematika nyelvére 

o Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, azonos alapú hatványok 

azonosságainak használata feladatmegoldásban.  

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása 

matematikai és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz 

kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. 

o Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, oszthatósági 

szabályok alkalmazása, egyszerű oszthatósági problémák 

vizsgálata. 

o Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös alkalmazása.  

o Prímszámokkal kapcsolatos tételek, sejtések ismerete. 

Geometria 

o Geometriai alapfogalmak ismerete, alkalmazása. 

o Szögekkel, területekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 
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o Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó 

összefüggések ismerete. 

o Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek ismerete. 

o A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, 

csoportosítása, tulajdonságainak ismerete. 

Függvények, sorozatok 

o A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

o A lineáris függvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság 

függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

o Egylépéses függvény-transzformációk végrehajtása. 

o A számtani és mértani sorozat felismerése, a sorozatra vonatkozó 

összefüggések használata feladatmegoldás során. 

Kombinatorika, valószínűség 

o Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

o A véletlen jelenségek tudatos megfigyelése, tapasztalatok levonása, 

ezek alapján a valószínűségi szemlélet fejlődése. 

 

 

1.1.5 9/NY évfolyam 
 

 

Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint 

tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A 

matematika tanulása érzelmi és motivációs vonatkozásokban is formálja, gazdagítja a 

személyiséget, fejleszti az önálló, rendszerezett gondolkodást, és alkalmazásra képes tudást hoz 

létre. A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. 

A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A 

matematika kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás örömének 

forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; önálló 

tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mindinkább 

ki tudják választani és alkalmazni tudják a természeti és társadalmi jelenségekhez illeszkedő 

modelleket, gondolkodásmódokat (analógiás, heurisztikus, becslésen alapuló, matematikai 

logikai, axiomatikus, valószínűségi, konstruktív, kreatív stb.), módszereket (aritmetikai, algebrai, 

geometriai, függvénytani, statisztikai stb.) és leírásokat. A matematikai nevelés sokoldalúan 

fejleszti a tanulók modellalkotó tevékenységét. Ugyanakkor fontos a modellek érvényességi 

körének és gyakorlati alkalmazhatóságának eldöntését segítő képességek fejlesztése. Egyaránt 

lényeges a reproduktív és a problémamegoldó, valamint az alkotó gondolkodásmód megismerése, 

elsajátítása, miközben nem szorulhat háttérbe az alapvető tevékenységek (pl. mérés, 

alapszerkesztések), műveletek (pl. aritmetikai, algebrai műveletek, transzformációk) automatizált 

végzése sem. A tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és 

társadalomtudományokban, a humán kultúra számos ágában. Segít kialakítani a megfogalmazott 

összefüggések, hipotézisek bizonyításának igényét. Megmutathatja a matematika hasznosságát, 

belső szépségét, az emberi kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, 

esztétikai érzékét. 
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A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a tanulókkal a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Mindezzel fejlesztjük a 

tanulók absztrakciós és szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések 

felfedezése és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a 

kreativitást, az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő 

önbizalommal történő megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle 

megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex 

problémakezelés képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, 

rendszerezett, logikus gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tantárgy a különböző témakörök szerves egymásra épülésével kívánja feltárni a 

matematika és a matematikai gondolkodás világát. A fogalmak, összefüggések érlelése és a 

matematikai gondolkodásmód kialakítása egyre emelkedő szintű spirális felépítést indokol – az 

életkori, egyéni fejlődési és érdeklődési sajátosságoknak, a bonyolódó ismereteknek, a fejlődő 

absztrakciós képességnek megfelelően. Ez a felépítés egyaránt lehetővé teszi a lassabban 

haladókkal való foglalkozást és a tehetség kibontakoztatását. 

A matematikai értékek megismerésével és a matematikai tudás birtokában a tanulók 

hatékonyan tudják használni a megszerzett kompetenciákat az élet különböző területein. A 

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

az informatika, a technikai, a humán műveltségterületek, illetve a választott szakma 

ismeretanyagának tanulmányozásához, a mindennapi problémák értelmezéséhez, leírásához és 

kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy 

alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket 

változatos területeken használhatjuk. Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének 

megismerése nagyban segíthet a mindennapokban, és különösen a média közleményeiben való 

reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, 

elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a 

jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. 

Az előkészítő évnek biztosítania kell azokat a tárgyi tudásbeli alapokat, amelyek majd a 

középiskolai anyag elsajátításához szükségesek. El kell kezdeni kialakítani azt a 

gondolkodáskultúrát, amely a további sikeres tanulmányokat lehetővé teszi. Talán az előzőeknél 

is fontosabb, hogy a matematikához és általában a problémamegoldáshoz olyan pozitív 

hozzáállást alakítsunk ki, amely a későbbiekben minden tárgy tanulásánál segíthet a nehézségek 

leküzdésében. Ennek érdekében az előkészítő évfolyamon a matematika tananyag kiválasztásának 

legfontosabb célkitűzései: 

 Az általános iskolai ismeretek áttekintése, rendszerezése.  

 A matematikai és általában a problémamegoldó gondolkodás módszereinek megismerése (pl. 

logika elemei, általánosítás – analógia, deduktív módszer, indirekt bizonyítás,  skatulyaelv). 

 A matematikatörténeti vonatkozások kiemelése. 

 A matematika szerepének felismertetése az élet különböző területein: játékokban, 

gazdaságban, művészetekben. 

Fontosnak tartjuk, hogy az előkészítő év folyamán ismertessük meg a tanulókat az iskolák 

könyvtárával, a rendelkezésre álló szakirodalommal, illetve az elektronikus 

információhordozókkal. 

A matematika nagyban segíti a kötelességtudat, a rendszeresség fejlesztését, az önfegyelem 

kialakítását. A magyar matematikusok teljesítményének, díjainak megismerése fejleszti a nemzeti 

öntudatot. A közös feladatok megoldása, a csoportmunka fejleszti a társas kapcsolatokat, a 

munkamegosztás képességét. A matematika jól körülírható követelményei pedig az önértékelést. 

A tervezési és optimalizációs feladatok segítik a legkevésbé környezetkárosító, a feltételeknek 

megfelelő legjobb megoldások keresését. A 9. évfolyam igen fontos a pályairányultság kialakulása 

szempontjából. Az érdeklődést felkeltő témakörök, feladatok nagyban segíthetik a reálpályák felé 



88 

 

fordulást. A Sorozatok, százalékszámítás témaköröknek igen fontos szerepe van, segítenek a 

pénzügyi kompetencia fejlesztésében. Táblázatok, grafikonok elemzése segítheti az információk 

megértését. A tudományos érdeklődést fejlesztő témakörök pedig az igényes médiaválasztást. 

A matematika sajátos tanulási módszereit folyamatosan fejleszteni kell, de a 9. évfolyam 

sok témaköre (prímszámok, szerkesztések, matematikai játékok) különösen alkalmas az önálló 

készülés, az önellenőrzés képességének alakítására. A matematika segíti a pontos fogalmazás, a 

világos indoklás képességét. Ezen az évfolyamon ez már fontos elvárás. Az idegen eredetű 

szakszavak elemzése, adatok, rövidebb szövegek interneten való keresése kiválóan fejleszti az 

idegen nyelvi kompetenciát. A megalapozott matematikai ismeretek biztosítják a fenti 

kompetenciák folyamatos fejlesztését. A matematikai programok alkalmazása kifejezetten 

alkalmas a digitális kompetenciák fejlesztésére, az algoritmusok használata pedig ezek értő 

alkalmazását segíti. Az elemzőkészség fejlesztése - pl. játékok kimeneteleinek elemzése, 

probléma-megoldási stratégiák megismerése - fontos feladat. A matematika művészetekben való 

alkalmazása: (szimmetriák, aranymetszés) fejleszti az esztétikai-művészeti tudatosságot és 

kifejezőképességet. 

 

 

Külön kitérünk az 9. évfolyam két célkitűzésének, ajánlott megvalósításra.    

 

Az egyik az általános iskolai ismeretekben, a már ott elvárt készségekben jelentkező hiányosságok 

pótlása, a másik a középiskolában elvárt gondolkodásmódra való felkészítés.  

 

Ha az év elején kiderül, hogy valamely területen nagyobb hiányosságok tapasztalhatók, akkor a 9 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani hiányosságok pótlására, a nem megfelelő készségek 

fejlesztésére. De ez semmiképp ne úgy történjen, hogy a megfelelő általános iskolai agyagot (pl. 

törtekkel való műveletek) új anyagként újratárgyaljuk. Ne az legyen a kiindulási alap, hogy „Nem 

tudnak törtekkel számolni”. Tudnak, csak sokat hibáznak, esetleg egy-két dologra nem mindig jól 

emlékeznek. Ezért a meglévő ismeretekre alapozva érdekes feladatokon gyakoroljunk, és néhány 

óra után előjönnek az elfelejtett ismertek, csökken a hibaszázalék.   

 

 

A középiskolában elvárt gondolkodásmód kialakításának kulcskérdése az, hogy az állításainknál, 

a tananyagban szereplő tételeknél mennyire elvárt az indoklás, a bizonyítás.    

 

- Az általános iskolai anyagban csak minimális szerepe van a bizonyításoknak. A középiskolai 

anyagban viszont elvárás, hogy a szereplő tételeket, a tananyag tárgyalása során megfogalmazott 

állításokat indokoljuk. Az AJTP 9. évfolyama a heti 4 órában tanuló csoportokban is kiváló 

lehetőséget jelent a bizonyítási igény fokozatos kialakítására, néhány egyszerűbb bizonyítási 

módszer megismerésére.    

 

-  A bizonyított, ill. az egyelőre bizonyítás nélkül elfogadott állítások arányát igazítsuk a csoport 

képességeihez. Itt még fontosabb, hogy több érdekes dologgal (matematikai játékkal, érdekes 

alkalmazással, matematikatörténeti vonatkozással) találkozzanak a tanulók, mint az, hogy a szóba 

kerülő ismeretek mind korrektül igazoltak legyenek.  

 

-  Azokat a tételeket, amelyek a spirális felépítés miatt a későbbi tanévek anyagában is szerepelni 

fognak, majd ott bizonyítjuk.  

 

A 10 szabadon választható óra is azt a célt szolgálja, hogy minél pozitívabb hozzáállás alakuljon 

ki a matematikához, a problémamegoldáshoz. A szabadon választott órák kisebb mértékben 
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szolgálhatják azt a cél, hogy ha egy témakört az adott óraszámban még nem sajátították el a tanulók 

az elvárt szinten, akkor lehessen rá egy-két órával többet fordítani. Ennél jobban ajánlott a 

szabadon választható órákat arra fordítani, hogy ha egy témakörrel szívesen foglalkoznak a 

tanulók, akkor a tervezetben szereplőnél több órát is lehessen ezzel eltölteni.  

 

 

 Tematikus egység órakeret 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika 

10 óra 

2 Algebra.  27 óra  

4. Geometria 20 óra 

5. Függvények, sorozatok  15 óra 

 Összesen: 72 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

1.Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, 

kombinatorika  

Óra-

keret: 

11 óra 

Előzetes tudás 

Adott tulajdonságú elemek halmazba rendezése. Halmazba tartozó 

elemek közös tulajdonságainak felismerése, megnevezése. Annak 

eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Elemek halmazba rendezése több szempont szerint – hétköznapi 

életből vett példák illetve matematikai tulajdonságok alapján. A 

halmazba tartozó és a halmazba nem tartozó elemek vizsgálata. 

Adatok elhelyezése halmazábrában. 

Állítások megfogalmazása, összekapcsolása, igazságtartalmuk 

eldöntése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Néhány bevezető probléma. 

A matematikatanulás bevezetéseként az éves anyagból néhány érdekes problémát vetünk 

fel, amelyek kedvet csinálhatnak a matematikával való foglalkozáshoz. A 

problémafelvetés időszakában a kérdések nagyobb részét nyitva hagyjuk, és majd az év 

közben átismételt, vagy új ismeretek segítségével adunk rájuk választ.  

A matematika fogalmi rendszere. 

            Példák definícióra, tételre, axiómára, sejtésre.  

Halmazok. 

  Halmazok megadása, részhalmaz, halmazok uniója, metszete.  

Elemek halmazokba rendezése több tulajdonság alapján  

Halmazábra használata.  

Halmazműveletek elvégzése véges halmazokon. 

    Konkrét alaphalmazokon komplementer halmaz meghatározása. 

Logika elemei. 

     Az „és” a „vagy”, a „ha akkor” és az „akkor és csak akkor”      

           használata. 

     „Bármely” és „Van olyan” használata. 

     Állítások megfogalmazása, elemzése  a hétköznapi életből és a matematika területéről. 

Kombinatorika.  

 

  Sorbarendezési feladatok. 

         A faktoriális jelölés használata. 

  Kiválasztási feladatok.  

         „általános iskolás" módszerrel, képletek nélkül, vagy     

                kevés képlettel.   

  Körmérkőzéses feladatok.   

 

  Kombinatorikus geometriai feladatok. 

Pl. Hány részre osztja a síkot n egyenes? 

 

 

Kulcsfogalmak 

Halmaz, számhalmaz, elem, részhalmaz, komplementer halmaz, 

unió, metszet. 

Faktoriális, rendezett halmaz. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

 

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

2. Algebra Óra-keret: 

27 óra 

Előzetes tudás 

Számhalmazok: természetes, egész, racionális, valós – négy 

alapművelet elvégzése ezeken a halmazokon. Számegyenes 

használata. Műveleti tulajdonságok, zárójelek használata. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

A mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok 

értelmezése a valóság mennyiségeivel. Törtekkel való számolás és 

az egyenletmegoldás biztossá tétele. A számfogalom elmélyítése a 

számegyenes és a  valós számok kapcsolatával. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 
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Egész számok körében végzett műveletek.   

    Műveletek egész számokkal és kifejezésekkel. 

               Műveleti tulajdonságok. 

Műveletek azonos alapú hatványokkal. 

 Az első n szám összege és kapcsolódó feladatok, pl. számháromszögek.  

                     Kapcsolat: Sorozatok 

Speciális szorzatként a faktoriálisokkal való számolás. 

Törtekkel való műveletek.   

 Törtek szorzása, osztása, összeadása, kivonása,               

             Számok normál alakja. 

                    (Csak felismerés, műveletek gyakorlása nélkül)  

Mérlegeléssel kapcsolatos feladatok.  

            Pl. 5 súllyal 1 kg-tól hány kg-ig tudunk minden egész   

           kg-ot mérni? 

Hamis érmék kiválasztása. 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása. 

   Elsőfokú, egy ismeretlenes egyenletek. Mérlegelv. 

Két ismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek megoldása. 

Százalékszámítás. 

 Százalékszámítás alapjai.  

    Szöveges feladatok százalékszámításra. 

Szöveges feladatok.  

            Logikai úton, következtetéssel megoldható feladatok,  

                   Gyakorlati jellegű példák. 

       ("Nézzük visszafelé" típusú feladatok, rejtett információt tartalmazó feladatok). 

      (A szokásos mozgási, keverési, munkavégzési    

       feladatokkal majd csak a következő évfolyamon foglakozunk.) 

Kulcsfogalmak 
Racionális szám, hatvány – alap, kitevő, valós szám, arány, 

százalék 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Geometria Óra-

keret: 

20 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek szemléletes fogalma. Párhuzamos és metsző egyenesek. 

Háromszög, négyzet, téglalap, sokszög felismerése, jellemzőik. 

Körvonal és körlap. Kocka, téglatest, gömb felismerése a 

mindennapi életben. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Térelemek fogalmának elmélyítése. Távolság szemléletes 

fogalma, meghatározása. Esztétikai érzék fejlesztése. Szögekkel, 

területekkel kapcsolatos problémák megoldása. Háromszögekkel, 

sokszögekkel kapcsolatos ismeretek összegzése. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Pont, egyenes, sík, félegyenes, szakasz. 

Síkidom, sokszög, átlók száma, konvexitás. 
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Térelemek kölcsönös helyzete. 

Ponthalmazok távolsága. 

Két pont, pont és egyenes, pont és sík távolsága. 

Két egyenes távolsága. 

Két sík távolsága. 

Alapszerkesztések. 

Matematikatörténet: Euklidész - Elemek 

 

A szög. 

         Szögek fajtái. 

         Szögpárok: Csúcsszögek, mellékszögek, pótszögek,                

                párhuzamos szárú szögek, merőleges szárú szögek. 

Sokszögek szögösszege. 

   Nevezetes háromszögek: 30º, 60º, 90º-os, 15º, 75º, 90º-os                 

         szögekkel rendelkező háromszögek. 

  Területekre vonatkozó tételek, feladatok.  

Távolsággal jellemzett ponthalmazok: 

- adott térelemtől adott távolságra lévő pontok halmaza – síkban és térben, 

- két térelemtől egyenlő távol lévő pontok halmaza – síkban és térben. 

Háromszögek, négyszögek. 

 Háromszögek nevezetes vonalai és körei. 

                (Bizonyítás nélkül.) 

            Négyszögek osztályozása 

Néhány geometriai alapú játék. 

Matematikatörténet: Klasszikus geometriai problémák: a körosztás, a kockakettőzés, a 

szögharmadolás, a kör négyszögesítésének kérdése. 

Kulcsfogalmak 
Pont, egyenes, szakasz, félegyenes, sík, síkidom, sokszög, test, 

csúcs, él, lap, merőleges, párhuzamos, szög, kör, gömb. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

4. Függvények, sorozatok 

 

Óra-

keret: 

15 óra 

Előzetes tudás 

Egyszerű sorozatok folytatása adott szabály szerint. Egyszerű 

grafikonok értelmezése, egyszerű kapcsolatok ábrázolása 

derékszögű koordináta-rendszerben. Egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Tantárgyi fejlesztési célok: 

Függvények megadása, jellemzése. A mindennapi életből vett 

kapcsolatok leírása függvényekkel. Függvények ábrázolása 

tulajdonságaik alapján. Számtani sorozat, mértani sorozat 

egyszerű alkalmazása. 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

A függvény fogalma.  

Függvénytulajdonságok. 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely. 

Monotonitás, szélsőérték.  
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Az egyenes arányosság és grafikonja. 

Lineáris függvény: 

Elsőfokú függvény, konstans függvény. 

Modellek alkotása: lineáris kapcsolatok felfedeztetése. 

Fordított arányosság:   f(x)=  

Másodfokú függvény.  

         Függvény-transzformációk. 

                  Egyszerű esetekben: f(x)+c; f(x+c), -f(x). 

Egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása. 

              Matematikatörténet: René Descartes. 

A sorozat, mint függvény. 

Sorozatok készítése, vizsgálata. 

A számtani sorozat. 

A számtani sorozat megadása az első taggal és a differenciával. 

A számtani sorozat első n tagjának összege. 

A számtani közép. 

A mértani sorozat. 

A mértani sorozat megadása az első taggal és a hányadossal. 

Kamatos kamat, mint mértani sorozat. (Csak alapfeladatok.) 

A mértani közép két változóra. 

Matematikatörténet: Gauss. 

Kulcsfogalmak 

Függvény, értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, 

szélsőérték, egyenes arányosság, fordított arányosság, sorozat, 

számtani sorozat, számtani közép, mértani sorozat, mértani közép. 

 

 

 

 

 

 

Ismeretek és fejlesztési követelmények 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok, logika, kombinatorika 

Algebra. 

Geometria. 

Függvények, sorozatok. 

. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

o Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

o A nyelv logikai elemeinek tudatos szerepeltetése a feladatok 

megoldása során. Egyszerű állítások igazságtartalmának eldöntése, 

tagadása. 

o Néhány bizonyítási módszer ismerete,  

o Matematikai alapú játékok stratégiájának megtalálása, a játék 

elemzése.  

a

x
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o Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

Számelmélet, algebra 

o Az egész számok és a racionális számok fogalma, alapműveletek 

helyes sorrendű elvégzése. 

o Algebrai egész kifejezések használata, műveletek algebrai egész 

kifejezésekkel 

o Elsőfokú, egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek megoldási 

módszerei. Szöveges feladatok – szövegértés, összefüggések 

lefordítása a matematika nyelvére 

o Műveletek egész kitevőjű hatványokkal, azonos alapú hatványok 

azonosságainak használata feladatmegoldásban.  

o Egyenes és fordított arányosság felismerése és alkalmazása 

matematikai és hétköznapi feladatokban. A mindennapjainkhoz 

kapcsolódó százalékszámítási feladatok megoldása. 

o Az oszthatósággal kapcsolatos definíciók ismerete, oszthatósági 

szabályok alkalmazása, egyszerű oszthatósági problémák 

vizsgálata. 

o Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös alkalmazása.  

o Prímszámokkal kapcsolatos tételek, sejtések ismerete. 

Geometria 

o Geometriai alapfogalmak ismerete, alkalmazása. 

o Szögekkel, területekkel kapcsolatos feladatok megoldása. 

o Háromszögek szögei és oldalai közötti összefüggések ismerete és 

alkalmazása. Négyszögek belső és külső szögeire vonatkozó 

összefüggések ismerete. 

o Háromszögek nevezetes vonalainak, pontjainak, köreinek ismerete. 

o A négyszögek több szempont szerinti összehasonlítása, 

csoportosítása, tulajdonságainak ismerete. 

Függvények, sorozatok 

o A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

o A lineáris függvény, a másodfokú függvény, a fordított arányosság 

függvényének ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

o Egylépéses függvény-transzformációk végrehajtása. 

o A számtani és mértani sorozat felismerése, a sorozatra vonatkozó 

összefüggések használata feladatmegoldás során. 
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Matematika 

 

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

feladat a tanuló önálló, rendszerezett, logikus gondolkodásának kialakítása, fejlesztése. A 9. 

évfolyamtól kezdve a spirális felépítésnek megfelelően – a korábbi képzési szakaszok során 

megszerzett készségekre, képességekre és ismeretekre alapozva – egyre absztraktabb formában 

épül fel a matematika belső struktúrája (fogalmak definíciója, tételek, bizonyítások).  

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

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

Az új fogalmakat, algoritmusokat, ismereteket viszont továbbra is induktív módon, 

szemléltetéssel, felfedeztetéssel, tanulói tevékenységekre építve, a valósághoz kapcsolva kell 

bevezetni. 

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

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

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

modellalkotó képessége. A felfedezett tételek és összefüggések egy része bizonyítás nélkül is 

gyarapítja a matematikai eszköztárat. Néhány tétel bizonyítása azonban elengedhetetlen része a 

matematika tanításának, hiszen a bizonyításokon keresztül mutatható meg a matematika logikus 

és következetes felépítése. Az új fogalmak megalkotása, az összefüggések, stratégiák felfedezése 

és az ismereteknek feladatok, problémák megoldása során történő tudatos alkalmazása fejleszti a 

kombinatív készséget, a meglévő ismeretek mobilizálásának képességét, valamint a 

problémamegoldó gondolkodás eltérő típusainak adekvát használatát. Ennek a folyamatnak az 

eredményeképpen a tanuló meg tudja állapítani adott állítás, tétel érvényességi és alkalmazási 

körét, megállapításai, állításai mellett logikusan tud érvelni. A matematika tanulásának-

tanításának egyik fő célja, hogy fejlődjön a tanuló mérlegelő gondolkodása, az adatok elemzését, 

szintézisét és értékelését lehetővé tevő készségek és képességek rendszere. A matematikai játékok, 

logikai feladványok fejlesztik a stratégiaalkotást, az algoritmikus gondolkodást, a kreativitást és a 

gondolkodás rugalmasságát. 

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

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

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

változatos matematikai objektumokat jelölő szimbólumokkal végezzen műveleteket. 

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

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

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

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

számhalmazokon értelmezett) példák mentén történő kiterjesztése. 

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

matematikai, matematikatörténeti szöveget képes önállóan olvasni, értelmezni. Mind írásban, 

mind szóban képes gondolatait a matematika szaknyelvének szabatos alkalmazásával közölni. A 

tanuló különböző forrásokat (tankönyv, függvénytáblázat, saját jegyzet, digitális források) 

használhat az órákon és a számonkérések alkalmával, bizonyos tételek, azonosságok, képletek 

felidézésére. 

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

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

mind a saját véleményét. 
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Ebben az életkorban is érvényesülnie kell a tanuló érdeklődésének, adottságának, absztrakciós 

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

tananyagtartalmaknak a lehetőségekhez igazított bővítését is. 

A tanuló digitális eszközöket, a tanulást, a szemléltetést, a tapasztalatszerzést és a felfedezést 

segítő szoftvereket, digitális információforrásokat használ, a matematika alkalmazását segítő 

számítógépes programokat ismer meg. Aktív résztvevője a tanulási-tanítási folyamatnak, ami 

lehetővé teszi azon kompetenciáinak és tervezési stratégiáinak a fejlődését, amelyek segítik a mai 

gyorsan változó világban való eligazodást és a különböző élethelyzetekben előforduló problémák 

megoldását. 

A matematika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

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

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

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

szempont egyidejű figyelembevétele, a rendszerezési képesség, a megszerzett tudás új 

helyzetekben való alkalmazása elősegítik az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak 

kialakítását, fenntartását, megerősítését. A matematika tantárgy a matematikai logika és az 

algoritmikus gondolkodás fejlesztésével, az ok-okozati összefüggések megláttatásával hozzájárul 

a többi tantárgy tanulásához szükséges rendszerező, összefüggéseket felismerő, ezáltal hatékony 

önálló tanulási módszerek elsajátításához és megfelelő alkalmazásához is. 

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

világosan, röviden és pontosan fejezze ki gondolatait. A matematika tanulása során fokozatosan 

alakul ki a tanuló érvelési és vitakészsége. A szöveges problémák megoldása javítja a szöveg 

megértésének készségét: a tanulónak meg kell keresnie az információkat és fel kell ismernie egy 

adott információ jelentőségét a probléma megoldása során. A matematika tanulási folyamatában 

kialakul a különböző módon (szöveg, grafikon, táblázat, diagram és képlet) bemutatott tartalmak 

megértésének és alkotásának készségrendszere. 

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

problémamegoldás és az algoritmikus gondolkodás, melyek elősegítik a tanuló digitális 

kompetenciáinak fejlesztését. A különböző matematikai tárgyú szoftverek, alkalmazások, 

applikációk és játékok alkalmazásán keresztül a matematika tanulása hozzájárul a tanuló digitális 

kultúrájának kialakításához. 

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

gondolkodásának fejlesztése elsősorban konkrét problémák megoldásán keresztül történik. A 

tanuló előzetes tudása és tapasztalata alapján azonosítja a problémákat, majd ismert matematikai 

fogalmakra támaszkodva stratégiát dolgoz ki ezek megoldására. Elfogadja, hogy a megoldás több 

különböző úton is elképzelhető, illetve találkozik olyan nyitott problémákkal is, amelyeknek több 

megoldása is lehetséges. Kellő kitartással próbál ki különböző matematikai módszereket, és 

felismeri azokat a problémákat is, amelyeknek nincs megoldása. 

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

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

általánosítani és deduktív érvelést használni a matematikai állítások bizonyítására. 

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

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

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

matematikai ismereteit alkalmazni tudja az egyéni célok eléréséhez szükséges tervezésben, az 

életét befolyásoló döntései megalapozásában és meghozatalában, a várható következmények 
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mérlegelésében. A matematika tanulása elősegíti annak belátását, hogy a személyes erősségekre 

építeni, a hibákból pedig tanulni lehet. 

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

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

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

álláspontját, gondolkodásmódját. 

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

matematika olyan tudomány, amely összeköti a különböző kultúrákat. A tanuló megismeri a 

gondolkodás logikai felépítésének eleganciáját, a matematikának a természethez, a művészetekhez 

és az épített környezethez fűződő viszonyát. 

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

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

között. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valódi 

adatok felhasználásával összeállított mindennapi problémák megoldásán keresztül történik. Ennek 

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

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

különböző kockázatok felmérésére, a számára kedvezőnek tűnő stratégia kidolgozására, és 

megtapasztalja döntései következményét. A matematikai projektekben való részvétel segíti a 

későbbi munkavállalás szempontjából fontos készségek kialakulását (kreativitás, 

problémamegoldás, kezdeményezőkészség, másokkal való együttműködés készsége). 

 

1.1.6  9–10. évfolyam 

 

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

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

témakörök új ismeretei matematikai szempontból egyre pontosabb és elvontabb formában jelennek 

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

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

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

témakörökön belüli rendszerezés.  

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

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

fel az összefüggéseket, általánosítási lehetőségeket, megoldási módokat. A kooperatív 

munkaformák, a csoportmunkában megoldandó projektfeladatok fejlesztik a matematikai 

kommunikációt. A digitális eszközök, dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a 

szemléltetést, a megértést és a felfedeztetést. 

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

kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Ebben a szakaszban 

jelennek meg először a valós számok; elsőfokú egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek; másodfokú 

egyenletek, egyenlőtlenségek; a függvény fogalma, függvénytulajdonságok; a kör és részei. 

Vannak olyan témakörök, amelyek megjelennek más területek tanítása során is, ezért a tananyag 

egyes részeihez javasolt óraszámok nem feltétlenül jelentenek időben összefüggő egységet. Az 

algebrai eszközök és a függvényekkel kapcsolatos ismeretek bővülése lehetővé teszi a hétköznapi 

vagy matematikai nyelven megfogalmazott problémák és a megoldás során alkalmazott 

matematikai modellek körének bővülését. 
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A 9–10. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 204 óra. Az egyes témakörökhöz 

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

tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák felhasználhatók ismétlésre, 

gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és számonkérésre. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok 10 

Matematikai logika 10 

Kombinatorika, gráfok 14 

Számhalmazok, műveletek 8 

Hatvány, gyök 14 

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, 

függvényábrázolás során 
10 

Arányosság, százalékszámítás 12 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 16 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 18 

Geometriai alapismeretek 8 

Háromszögek 18 

Négyszögek, sokszögek 10 

A kör és részei 10 

Transzformációk, szerkesztések 20 

Leíró statisztika 10 

Valószínűség-számítás 10 

Összes óraszám: 216 

Témakör: Halmazok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott halmazt diszjunkt részhalmazaira bont, osztályoz; 

 halmazokat különböző módokon megad; 

 halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Halmaz közös elem nélküli részhalmazokra bontása, példák ennek alkalmazására a 

matematikán belül, más tantárgyaknál és a mindennapi életben 

 Halmaz megadása utasítással, elemek felsorolásával 

 Halmazok közötti viszonyok ábrázolása, értelmezése 

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

értelmezése 

 Két-három halmaz elemszámával kapcsolatos feladatok megoldása logikai szita segítségével 

 Szemléletes kép végtelen halmazokról 

Fogalmak 

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

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

szita 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

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

megjelenített alaphalmazból megadott tulajdonságokkal rendelkező elemek válogatása 

 Konkrét részhalmaz esetén a részhalmaz képzési szempontjainak megállapítása 

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

különböző tulajdonságok alapján 

 Barkochba játék 

 A „végtelen szálloda” mint modell 

 Megszámlálhatóan végtelen számosságú halmazok elemei között egyértelmű hozzárendelés 

felfedeztetése, például a pozitív természetes számok halmazának számossága megegyezik a 

pozitív páros számok halmazának számosságával 

Témakör: Matematikai logika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

értékét; 

 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott állításról eldönti, hogy igaz vagy hamis; 

 alkalmazza a tagadás műveletét egyszerű feladatokban; 

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

 megfogalmazza adott állítás megfordítását; 

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

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A matematikai bizonyítás fogalma 
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 Állítás logikai értékének megállapítása (igaz vagy hamis) 

 Állítás tagadásának alkalmazása egyszerű feladatokban 

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

alkalmazása matematikai és matematikán kívüli feladatokban 

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

indoklása egyszerű esetekben 

 Adott állítás megfordításának megfogalmazása 

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

megállapítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

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

csak akkor” 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

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

cáfolására 

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

csoportmunkában 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például egyszerű NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 14 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével; 

 véges halmazok elemszámát meghatározza; 

 alkalmazza a logikai szita elvét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása 

rendszerezéssel 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása matematikai problémákban 

 Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazása feladatok megoldásában 

 Összeszámlálási modellek alkalmazása feladatok megoldásában 
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 Gráfok alkalmazása konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 

megoldására 

Fogalmak 

gráf, gráf csúcsa, gráf éle 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása rendszerezett leszámlálással és a szorzási 

és/vagy esetszétválasztási elv alkalmazásával 

 Geometriai eszközök használata kombinatorikai problémák megoldására 

 Néhány feltételt tartalmazó tanulói órarend készítése kis elemszámmal 

 Azonos modellen alapuló, de különböző megfogalmazású feladatok megoldása 

 Szorzat vagy összeg alakban megadott eredményű kombinatorikafeladatokhoz saját szöveg 

írása 

 Téves megoldású kombinatorikafeladatokban a hiba megtalálása és a tévedés kijavítása 

 Sorba rendezési feladatok megoldásának szemléltetése gráffal 

 Adott gráfhoz hozzáillő feladatszöveg alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

Témakör: Számhalmazok, műveletek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás műveleti azonosságokat helyesen 

alkalmazza különböző számolási helyzetekben; 

 racionális számokat tizedes tört és közönséges tört alakban is felír; 

 ismeri a valós számok és a számegyenes kapcsolatát; 

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

 a számolással kapott eredményeket nagyságrendileg megbecsüli, és így ellenőrzi az 

eredményt; 

 valós számok közelítő alakjaival számol, és megfelelően kerekít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

használata 

 Tizedes törtek átírása közönséges tört alakba és viszont 

 Irracionális számok szemléltetése 

 Racionális számok elhelyezkedése számegyenesen 

 Nyílt és zárt intervallumok fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Számok abszolút értékének, ellentettjének és reciprokának meghatározása 
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 Számológéppel elvégzett számítások eredményének előzetes becslése és nagyságrendi 

ellenőrzése 

 Valós számok adott jegyre kerekítése 

 Valós számok gyakorlati helyzetekben történő észszerű kerekítése 

Fogalmak 

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

ellentett, reciprok 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A számológép helyes használatának elsajátítása, például műveleti sorrend, zárójelek 

 Írásban elvégzett műveletek ellenőrzése számológéppel 

 Célszám megközelítése adott számjegyekkel, műveleti jelek és zárójelek használatával 

 Tanulói kiselőadás a helyi értékes számírás kialakulásáról, a számjegyek kialakulásának 

történetéről 

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

alkalmazása 

 Adott mérés elvégzése esetén a mérési hiba következményeinek vizsgálata 

Témakör: Hatvány, gyök 

Javasolt óraszám: 14 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

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

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a négyzetgyök fogalmát és azonosságait; 

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

 ismeri és alkalmazza a normálalak fogalmát. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valós számok hatványozása pozitív egész kitevőre 

 Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre 

 A hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése 

 A hatványozás azonosságainak bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív egész 

kitevő esetén 

 Számok normálalakja 

 Számolás normálalak segítségével 

 A négyzetgyök definíciója 

 Nemnegatív számok négyzetgyökének megadása számológép segítségével 

 A négyzetgyökvonás azonosságai 

Fogalmak 

hatványalap, hatványkitevő, normálalak, négyzetgyök 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

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

kísérlet végzése például egy teljes guriga vécépapírral 

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

valóságtartalmának megállapítása páros vagy csoportmunkában 

Témakör: Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 műveleteket végez algebrai kifejezésekkel; 

 ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat; 

 átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

kifejezések hatványa 

 Műveleti azonosságok ismerete és alkalmazása egyenletek megoldása során 

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

ismerete és alkalmazása (például oszthatósági feladatokban, egyenletek megoldásában, 

függvények ábrázolásában) 

 Egyszerű másodfokú polinom átalakítása teljes négyzetté kiegészítéssel 

 Algebrai kifejezések átalakítása összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok 

alkalmazásával 

Fogalmak 

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

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

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

 Algebrai kifejezésekkel végzett műveletek geometriai modellezése 

 A nevezetes azonosságok geometriai megjelenítése 

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

négyzetének, 99 · 101 típusú szorzat eredményének kiszámolása fejben 

Témakör: Arányosság, százalékszámítás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 ismeri és alkalmazza a százalékalap, -érték, -láb, -pont fogalmát. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az egyenes és a fordított arányosságot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egyenes és a fordított arányosság fogalmának ismerete és alkalmazása gyakorlati 

problémák megoldása során 

 Az egyenes és a fordított arányosság grafikonjának felismerése és elkészítése 

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

 Példák egy irányban vagy ellentétes irányban változó mennyiségpárokra a mindennapi életből 

 Százalékszámítással kapcsolatos hétköznapi helyzetekhez (például háztartási bevételekhez, 

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

feladatok megoldása 

Fogalmak 

egyenes arányosság, fordított arányosság, százalékalap, százalékérték, százalékláb 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi élethelyzetekkel kapcsolatos feladatok megoldása csoportmunkában, szükség 

esetén grafikon segítségével 

 Háztartási számlák elemzése az azokon megjelenő egységárak és fizetendő összegek 

figyelembevételével 

Témakör: Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 

Javasolt óraszám: 18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

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

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza a következő egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus 

megoldás, szorzattá alakítás; 

 megold elsőfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, elsőfokú 

kétismeretlenes egyenletrendszereket. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető matematikai vagy 

hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk 

kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalmának ismerete 

 Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet és egyenlőtlenség megoldása mérlegelvvel és grafikusan 

 Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása behelyettesítéssel, közös együtthatók 

módszerével, grafikusan 

 Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok 

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

gazdasági tematikájú feladatok) 

Fogalmak 

alaphalmaz, megoldáshalmaz, mérlegelv 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Szöveges feladatok megoldása több különböző úton, a különböző megoldások 

összehasonlítása előnyök és hátrányok szempontjából 

 Hiányos, túlhatározott, illetve ellentmondó adatokat tartalmazó problémák vizsgálata 

 Nyílt végű problémák megoldása 

 Adott egyenlethez szöveges feladat alkotása és „feladatküldés” csoportmunkában 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek grafikus 

megoldása során; a digitális eszközzel történő ábrázolás előnyeinek és hátrányainak 

megbeszélése 

Témakör: Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 

Javasolt óraszám: 16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

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

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket; ismeri és alkalmazza 

a diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A problémának megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti problémába visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

 Egyenletek megoldása ekvivalens átalakításokkal 

 Másodfokú egyenlet megoldása szorzattá alakítással, teljes négyzetté kiegészítéssel, 

megoldóképlettel és grafikusan 

 Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása 

 Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan 

 Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok megoldása 

 baxcx    

Fogalmak 

másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Másodfokú egyenlet megoldása konkrét együtthatókkal és paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

 Digitális eszköz használata egyenletek, egyenlőtlenségek grafikus megoldása során 

 Tanulói kiselőadás tartása magasabb fokú egyenletek megoldásának történetéről, 

érdekességeiről 

Témakör: A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 

Javasolt óraszám: 18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez 

a függvény az adott értéket rendeli. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket; 

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

 táblázattal megadott függvény összetartozó értékeit ábrázolja koordináta-rendszerben; 

 a grafikonról megállapítja függvények alapvető tulajdonságait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak megfogalmazása: egyértelmű, 

kölcsönösen egyértelmű 

 Függvény megadása, alapvető függvénytani fogalmak ismerete 

 Függvényértékek meghatározása és táblázatba rendezése 

 Függvények ábrázolása táblázat alapján 

 Függvények alkalmazása valós, hétköznapi helyzetek jellemzésére, gyakorlati problémák 

megoldására 

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

maximumának és zérushelyének megállapítása, a növekedés és fogyás leolvasása 

 Lineáris függvény, másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény, fordított arányosságot leíró 

függvény (elemi függvények) grafikonja, tulajdonságai 

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

c), c·f(x), |f(x)| 

 Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása grafikon alapján 

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

gyakorlati problémák megoldása során 

 Kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés megfordítása és a megfordított hozzárendelés 

ábrázolása 

Fogalmak 

egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, 

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

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Összetett, valódi helyzetekkel, például demográfiai kérdésekkel, pénzügyi feladatokkal 

kapcsolatos grafikonok elemzése csoportmunkában 

 Hétköznapi helyzetekben időben változó folyamatokkal kapcsolatos mérések végzése és a mért 

adatok ábrázolása koordináta-rendszerben (például hőmérséklet) 

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

grafikon az iskolába való eljutásról) 

 Egyszerű, másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati helyzethez köthető szélsőérték-

feladatok megoldása csoportmunkában, például adott hosszúságú spárgával bekeríthető 

maximális területű téglalap adatainak mérése, megfigyelése 

 Függvények ábrázolása digitális eszköz segítségével 

 Barkochba játék a függvényekkel kapcsolatos fogalmak használatával 

 Szöveges feladatok megoldása grafikus úton 

 Algebrai úton nem vagy nehezen megoldható egyenletek közelítő megoldása grafikus úton 

digitális eszköz segítségével 
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Témakör: Geometriai alapismeretek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

 ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait; 

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

eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

 Egyenesek kölcsönös helyzetének ismerete és alkalmazása 

 Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: pótszögek, mellékszögek, 

kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

 A szakaszfelező merőleges és a szögfelező mint ponthalmazok tulajdonságainak ismerete  

 Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata 

 Alapszerkesztések végrehajtása hagyományos vagy digitális eszközzel euklideszi módon: 

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

másolása 

Fogalmak 

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

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

szögfelező 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az osztályteremben vagy a terem környezetében „egyenesek” kölcsönös helyzetének 

megadása, ezek távolságának megmérése 

 Számszerű adatként csak a méretarányt tartalmazó térkép alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

 Számszerű adatként csak méretarányt tartalmazó térképen adott helységektől (közelítőleg) 

egyenlő távolságra levő helységek megkeresése 

Témakör: Háromszögek 

Javasolt óraszám: 18 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
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 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 kiszámítja háromszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

speciális háromszögek tulajdonságait; 

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

fogalmakat és tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A háromszögek csoportosítása oldalak és szögek szerint 

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

szögei között 

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

derékszögű háromszög 

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

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

körülírt, illetve beírt kör 

 Az oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára vonatkozó tétel 

bizonyítása 

 A Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Pitagorasz-tétel bizonyítása 

 Háromszög területének kiszámítása 

Fogalmak 

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

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

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában 

 Konkrét alakzatok átdarabolása más alakzattá páros vagy csoportmunkában 

 A derékszögű háromszög oldalaira szerkesztett négyzetek átdarabolása a Pitagorasz-tételnek 

megfelelő módon, pitagoraszi tangramok vagy dinamikus geometriai szoftver alkalmazásával 

Témakör: Négyszögek, sokszögek 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a mérés alapelvét, alkalmazza konkrét alap- és származtatott mennyiségek esetén; 
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 ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási 

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

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

szögeinek összegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

tulajdonságainak ismerete, területének kiszámítása 

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

ismerete, bizonyítása és alkalmazása 

 Szabályos sokszög fogalmának ismerete 

 Szabályos sokszög területe átdarabolással 

Fogalmak 

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

sokszög 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására vonatkozó formula 

felfedeztetése átdarabolással 

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

hajtogatással vagy dinamikus geometriai szoftver segítségével 

 Projektmunka: lakás/iskola alaprajzának elkészítése méretarányosan 

Témakör: A kör és részei 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

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

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ki tudja számolni a kör és részeinek kerületét, területét; 

 ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

 ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

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

körív hosszával 

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

körcikk területével 

 Kör, körcikk, körgyűrű és körszelet területének és kerületének kiszámítása 

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

sugárra, és hogy külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak 

 A Thalész-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása 

 A Thalész-tétel bizonyítása 

Fogalmak 

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

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

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

körív hosszával; különböző méretű körök esetén a kapott adatok táblázatba foglalása 

 A Thalész-tétel felfedeztetése szerkesztéssel, szögméréssel vagy dinamikus geometriai 

szoftver alkalmazásával 

Témakör: Transzformációk, szerkesztések 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismer példákat geometriai transzformációkra; 

 ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát; 

 ismeri és alkalmazza a középpontos hasonlósági transzformációt, a hasonlósági 

transzformációt és az alakzatok hasonlóságát; 

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

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel; 

 geometriai szerkesztési feladatoknál vizsgálja és megállapítja a szerkeszthetőség feltételeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete geometriai hozzárendelésekre (merőleges vetítés, párhuzamos vetítés, 

merőleges affinitás, térkép, fényképezés) 

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

ismerete, tulajdonságaik 
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 A vektor fogalmának kialakítása a párhuzamos eltolás segítségével 

 Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása 

 Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális eszközzel 

 Egybevágó alakzatok, szimmetriák megfigyelése a környezetben, művészeti alkotásokban 

 Az egybevágósági transzformációk alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

 Háromszögek egybevágóságának alapesetei és ezek alkalmazása 

 Négyszögek egybevágósága 

 Egyszerű szerkesztési feladatok megoldása hagyományos vagy digitális eszközzel; diszkusszió 

 Gyakorlati feladatok megoldása egybevágóságok segítségével (például a sík parkettázása 

különféle síkidomokkal; szabásminta készítése, használata) 

 A középpontos hasonlósági transzformáció és a hasonlósági transzformáció ismerete, 

tulajdonságai 

 A hasonlóság fogalmának ismerete és alkalmazása feladatok megoldásában, tételek 

bizonyításában 

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

modellezés) 

Fogalmak 

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

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

hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Gyakorlati példák keresése geometriai hozzárendelésekre, például fényképezés, filmvetítés 

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

tengelyes tükrözés egymásutánja 

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

szimmetriák szempontjából; hasonló módszerrel képek alkotása 

 A sík parkettázása egybevágó háromszögekkel, négyszögekkel papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

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

színezős) páros munkában 

 Az iskola közelében lévő magas épület (például templomtorony) magasságának 

meghatározása egy egyenes bot segítségével a bot és az épület árnyékának méréséből 

(„Thalész-módszer”) csoportmunkában 

 Valódi távolságok, valódi útvonalak hosszának meghatározása papíralapú térkép alapján 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 
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 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adatsokaságból adott szempont szerint oszlop- és kördiagramot készít hagyományos és 

digitális eszközzel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statisztikai adatok gyűjtésének tervezése 

 Statisztikai adatok gyűjtése hagyományos és internetes forrásból 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése középértékekkel hagyományos és digitális 

eszközzel 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, egyszerű statisztikai következtetések 

 Oszlop- és kördiagram értelmezése, valamint készítése hagyományos és digitális eszközzel 

 Konkrét adatsokaság ábrázolásához, statisztikai kérdés megválaszolásához a megfelelő 

diagramtípus kiválasztása 

 Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont 

 Grafikus manipulációk felismerése és javítása diagramok esetén 

Fogalmak 

oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Adatgyűjtés megtervezése, például forgalomszámlálás vagy iskolai felmérés előkészítése 

 A megtervezett statisztikai adatgyűjtés lebonyolítása, az eredmények szemléltetése grafikonok 

segítségével, a kapott eredmények értékelő bemutatása tanulói kiselőadás formájában 

 Különböző adatsokaságok esetében annak vizsgálata, hogy ezek jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel 

 Érvelés a tanuló saját érdemjegyei alapján különböző statisztikai jellemzők segítségével a 

kedvezőbb év végi jegyért 

 Különböző sportágak értékelési rendszerének és statisztikáinak bemutatása tanulói kiselőadás 

keretében 

 Osztályok/tantárgyak eredményeinek összehasonlítása érdemjegyek és ezek középértékei 

alapján 

 Csoportmunka keretében adott céllal készülő, megtévesztő oszlop- és kördiagramok készítése, 

ezek szóbeli értékelése, javítása 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére:  
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 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tapasztalatai alapján véletlen jelenségek jövőbeni kimenetelére észszerűen tippel; 

 véletlen kísérletek adatait rendszerezi, relatív gyakoriságokat számol, nagy elemszám esetén 

számítógépet alkalmaz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakorisági, relatív gyakorisági táblázatok készítése 

 A valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

 A klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása 

 Diszkrét valószínűség-eloszlások ábrázolása hagyományos és digitális eszközzel 

Fogalmak 

valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség, 

diszkrét valószínűség-eloszlás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (például dobások szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel); a kapott 

gyakoriságok és relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; tippelés az egyes kimenetelekre és 

becslés a bekövetkezésük valószínűségére 

 Játékokban a szerencsefaktor vizsgálata, például „Ki nevet a végén” játék esetében az első 

hatos dobás eloszlása 

 Különböző társasjátékokban stratégia meghatározása, döntéshozatal esélylatolgatás alapján 

 Különböző szerencsejátékok (lottó, totó, póker, black jack, internetes sportfogadások) 

esetében a nyerési esély összehasonlítása 

 

1.1.7  11–12. évfolyam 

 

A 11–12. évfolyamon a tanulási-tanítási folyamatra jellemző, hogy az ismeretek jellege egyre 

absztraktabb és formálisabb, a matematika belső logikája egyre jobban érvényesül. Ebben a 

szakaszban az egyik nagyon fontos didaktikai cél a szimbolikus gondolkodás fejlesztése. A 

tanulóknak a korábban elsajátított készségekre, képességekre és ismeretanyagra támaszkodva kell 

eljutniuk az absztrakt összefüggések megértéséhez és tudatos alkalmazásához. Tudatosítani kell a 

matematikai fogalmak pontos definiálásának fontosságát és a matematikai bizonyítások szerepét. 

Amellett, hogy a lehetséges alkalmazásokat minden egyes témakör kapcsán szem előtt kell tartani, 

fontos, hogy a tanulók lássák az egyes matematikai területek kapcsolatát is.    

Ebben a szakaszban is fontos cél, hogy az ismeretszerzési folyamat során a tanuló a tanár által 

irányított módon, a feladatok megoldása mentén maga fedezze fel az összefüggéseket, 

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

megoldandó projektfeladatok ebben a szakaszban is fejlesztik a matematikai kommunikációt. Az 

érettségi vizsgára készülés során egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók önálló munkája mind a 

feladatmegoldásokban, mind a tanultak ismétlésében, rendszerezésében. A digitális eszközök, 
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dinamikus szoftverek, online felületek támogatják a szemléltetést, a megértést, a felfedeztetést és 

a gyakorlást. 

A 11–12. évfolyamon is jellemző, hogy a megjelenő témakörök tartalmának egy része folytatása, 

kiterjesztése és kiegészítése a korábbi szakaszokban is megjelenő tananyagtartalmaknak. Bizonyos 

témakörök azonban ebben a szakaszban jelennek meg először. Ilyen a racionális kitevőjű hatvány, 

az exponenciális függvény, a logaritmus, a számtani és mértani sorozatok, a trigonometria, a 

koordinátageometria és a térgeometria. Vannak olyan témakörök, amelyek ismeretei megjelennek 

más terület tanítása során is, ezért az egyes részekhez javasolt óraszámok ebben a szakaszban sem 

jellemeznek feltétlenül időben összefüggő egységet. Az algebrai eszközök és a függvényekkel 

kapcsolatos ismeretek bővülése, a trigonometria és a koordinátageometria alapjainak megjelenése, 

valamint a statisztikai és valószínűségi szemlélet mélyülése további lehetőségeket nyújt változatos 

hétköznapi és matematikai problémák megoldására. A matematikai eszköztár bővülése ebben a 

szakaszban teszi leginkább lehetővé, hogy a tanulók más tantárgyakban, más tanulási területeken 

is alkalmazni tudják matematikai tudásukat.  

 

A 11–12. évfolyamon a matematika tantárgy alapóraszáma 186 óra. Rendszerező 

összefoglalásra, az érettségi vizsgára történő felkészítésre a 12. évfolyam végén 38 óra áll 

rendelkezésre. Az egyes témakörökhöz írt óraszámok javaslatok. Az új ismeretek a teljes 

óraszám négyötöd része alatt a legtöbb tanuló számára elsajátíthatók, így a fennmaradó órák 

felhasználhatók ismétlésre, gyakorlásra, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra és 

számonkérésre. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Halmazok, matematikai logika 6 

Kombinatorika, gráfok 10 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 14 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 16 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 14 

Sorozatok 22 

Trigonometria 20 

Térgeometria 20 

Koordinátageometria 20 

Leíró statisztika 12 

Valószínűség-számítás 16 

Rendszerező összefoglalás 76 

Összes óraszám: 228 

 

Témakör: Halmazok, matematikai logika 

Javasolt óraszám: 6 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 látja a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

értékét; 
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 tud egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása példákon keresztül 

 Logikai kifejezések megfelelő használata 

 Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

 Stratégiai és logikai játékok 

Fogalmak 

logikai műveletek 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók mindennapi tapasztalataihoz köthető, összetett állítások logikai értékének 

meghatározása igazságtáblázat segítségével 

 Rejtvényújságokban szereplő feladványok megfejtése következtetések láncolatán keresztül 

 Logikai készséget fejlesztő játékok, például „Einstein-fejtörő” 

 Stratégiai játékok, például NIM játékok, táblás játékok 

 Tudatos pénzügyi tervezést segítő játékok 

Témakör: Kombinatorika, gráfok 

Javasolt óraszám: 10 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Matematikai és hétköznapi helyzetekhez kötődő sorba rendezési és kiválasztási feladatok 

megoldása 

 A binomiális együttható fogalmának ismerete, értékének kiszámítása 

 Mintavétel visszatevéssel és visszatevés nélkül 

 A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggés ismerete és 

alkalmazása gyakorlati feladatok megoldásában 

Fogalmak 

faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Anagramma készítése a tanulók neveiből 

 A pókerben előforduló lehetséges nyerő lapkombinációk számának meghatározása 
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 A Pascal-háromszög és tulajdonságai felfedeztetése például kéttagú összeg hatványaiban 

szereplő együtthatók segítségével 

 Különböző szituációk kétféle módon történő összeszámlálása és ebből következő egyszerű 

kombinatorikus összefüggések felfedezése 

 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel konkrét lejátszása, a tapasztalatok 

összegyűjtése 

Témakör: Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 

Javasolt óraszám: 14 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az oszthatóság alapvető fogalmait; 

 összetett számokat felbont prímszámok szorzatára; 

 meghatározza két természetes szám legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös 

többszörösét, és alkalmazza ezeket egyszerű gyakorlati feladatokban; 

 ismeri és alkalmazza az oszthatósági szabályokat; 

 érti a helyi értékes írásmódot 10-es és más alapú számrendszerekben; 

 ismeri a számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásait a természetes számoktól a valós 

számokig; 

 ismer példákat irracionális számokra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a prímtényezős 

felbontásból 

 Összetett oszthatósági szabályok alkalmazása 

 Számolás osztási maradékokkal (például összeg, szorzat, hatvány maradéka) 

 Számok felírása 10-estől különböző alapú számrendszerben 

 Az egész számok, a véges tizedes törtek, a végtelen szakaszos tizedes törtek és a racionális 

számok kapcsolata 

 A számhalmazok épülésének matematikai vonatkozásai a természetes számoktól a valós 

számokig 

 Végtelen nem szakaszos tizedes törtek ismerete 

 Példák irracionális számokra 

 Számhalmazok műveleti zártsága 

Fogalmak 

természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Oszthatósággal kapcsolatos „bűvésztrükkök” bemutatása 

 Számrendszerek segítségével megoldható rejtvények 

 Tanulói kiselőadás a 10-estől különböző alapú számrendszerek használatáról a múltban és 

ennek mai napig tartó hatásairól 
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 Tanulói kiselőadás számelméleti érdekességekről, például tökéletes számok és barátságos 

számpárok, prímszámok, jelenleg ismert legnagyobb prím, titkosítás 

 Halmazábra elkészítése a számhalmazokról 

Témakör: Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Javasolt óraszám: 16 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát; 

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

 képlettel adott függvényt hagyományosan és digitális eszközzel ábrázol; 

 adott értékkészletbeli elemhez megtalálja az értelmezési tartomány azon elemeit, amelyekhez 

a függvény az adott értéket rendeli. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az n-edik gyök fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

 Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén 

 A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

 Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és számítógéppel, a függvények 

tulajdonságai 

 A logaritmus értelmezése 

 Áttérés más alapú logaritmusra 

 Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

Fogalmak 

n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A permanencia-elv gyakorlati „kipróbálása” a definíció megadása előtt 

 Matematikatörténeti érdekességek (például déloszi probléma) feldolgozása projektmunkában 

 Különböző alapú exponenciális függvények ábrázolása milliméterpapíron, és a kapott 

grafikonok összehasonlítása csoportmunkában 

 Nagy számok számjegyei számának meghatározása logaritmus segítségével 

 10-estől eltérő alapú logaritmus kiszámolása csak 10-es alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 
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Témakör: Exponenciális folyamatok vizsgálata  

Javasolt óraszám: 14 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

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

 matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú 

információkat kigyűjti, rendszerezi; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott problémához megoldási stratégiát, algoritmust választ, készít; 

 a problémának megfelelő matematikai modellt választ, alkot; 

 a kiválasztott modellben megoldja a problémát; 

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

és az észszerűségi szempontokat figyelembe véve adja meg válaszát; 

 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi; 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, 

egyenlőtlenségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Exponenciális folyamatok vizsgálata a természetben és a társadalomban 

 Exponenciális egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven 

megfogalmazott szövegből a matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése 

 Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus választása, készítése 

 A gyakorlati (például pénzügyi, biológiai, fizikai, demográfiai, ökológiai) problémának 

megfelelő matematikai modell választása, alkotása 

 A kiválasztott modellben a probléma megoldása 

 A modellben kapott megoldás értelmezése az eredeti probléma szövegébe visszahelyettesítve, 

ellenőrzés és válaszadás az észszerűségi szempontokat figyelembe véve 

Fogalmak 

Nincsenek új fogalmak. 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás az exponenciálisan változó folyamatokról a természetben és a 

társadalomban 

 Adatgyűjtés különböző forrásokból származó, exponenciális vagy közelítőleg annak tekinthető 

változókra csoportmunkában 

 Gyakorlati, időben exponenciálisnak tekinthető változást mutató grafikonokra exponenciális 

függvény illesztése digitális eszköz segítségével, és az illesztett függvény paramétereinek 

értelmezése 

Témakör: Sorozatok 

Javasolt óraszám: 22 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 számtani és mértani sorozatokat adott szabály alapján felír, folytat; 

 a számtani/mértani sorozat n-edik tagját felírja az első tag és a különbség 

(differencia)/hányados (kvóciens) ismeretében; 

 a számtani/mértani sorozatok első n tagjának összegét kiszámolja; 

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

 mértani sorozatokra vonatkozó ismereteit használja gazdasági, pénzügyi, természettudományi 

és társadalomtudományi problémák megoldásában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A számsorozat fogalmának ismerete 

 Számsorozat megadása képlettel, rekurzióval 

 Számtani és mértani sorozatok felírása, folytatása adott szabály szerint  

 Számtani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 Mértani sorozat, az n-edik tag, az első n tag összege 

 A számtani és a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet bizonyítása 

 Számtani és mértani sorozatokra vonatkozó ismeretek alkalmazása gazdasági, 

természettudományi és társadalomtudományi problémák megoldásában  

 Megtakarítási és kamatozási formák, ezek összehasonlítása 

 Egyszerű kamat, kamatos kamat, gyűjtőjáradék és törlesztőrészlet számítása 

 Megtakarítási, befektetési és hitelfelvételi lehetőségekkel és azok kockázati tényezőivel 

kapcsolatos feladatok megoldása 

Fogalmak 

számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás tartása nevezetes sorozatokról, például Fibonacci-sorozat 

 Az első 100 pozitív természetes szám összegének meghatározása a „kis” Gauss módszerével 

 A sakktáblára elhelyezett, mezőről mezőre kétszeres számú búzaszemek kérdésének 

bemutatása 

 Valódi pénzügyi termékek kamatozási és egyéb feltételeinek összehasonlítása 

csoportmunkában internetes adatgyűjtés segítségével 

Témakör: Trigonometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  
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 ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben; 

 ismeri tompaszögek szögfüggvényeinek származtatását a hegyesszögek szögfüggvényei 

alapján; 

 ismeri a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeinek összefüggéseit; 

 alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 

 a szögfüggvény értékének ismeretében meghatározza a szöget; 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények segítségével gyakorlati 

helyzetekben 

 Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

 Összefüggések ismerete egy adott szög különböző szögfüggvényei között: pitagoraszi 

összefüggés, pótszögek és mellékszögek szögfüggvényei 

 Szögfüggvény értékének ismeretében a szög meghatározása számológép segítségével 

 Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög ismeretében 

 Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása 

 A szinusztétel bizonyítása 

 Számítások négyszögekben, sokszögekben szögfüggvények segítségével 

 A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának meghatározása mért 

adatokból számítva 

 Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

Fogalmak 

szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulói kiselőadás a trigonometrikus ismeretek hétköznapi életben, munkában való 

felhasználhatóságáról, például: lakberendezés, ácsmunka, GPS működése 

 Az iskolában vagy annak környezetében kijelölt, tetszőleges háromszög, illetve négyszög 

alakú részek területének meghatározása csoportmunkában, távolságok és szögek mérése 

alapján 

 Épület magasságának meghatározása a látószög és a távolságok mérésének segítségével 

csoportmunkában 

Témakör: Térgeometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és 

hajlásszögét; 

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

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

szabályokat. Származtatott mértékegységeket átvált; 

 sík- és térgeometriai feladatoknál a problémának megfelelő mértékegységben adja meg 

válaszát; 

 ismeri és alkalmazza a hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp 

(speciális testek) tulajdonságait; 

 lerajzolja a kocka, téglatest, egyenes hasáb, egyenes körhenger, egyenes gúla, forgáskúp 

hálóját; 

 kiszámítja a speciális testek felszínét és térfogatát egyszerű esetekben; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó 

tételeket; 

 ismeri és alkalmazza a hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének ismerete, alkalmazása 

feladatmegoldásban 

 A terület, térfogat, űrtartalom mértékegységeinek és ezek átváltási szabályainak ismerete 

 Sűrűség mértékegységei közötti átváltás ismerete 

 Sík- és térgeometriai feladatoknál a válasz megadása a problémának megfelelő 

mértékegységben 

 A hasáb, a henger, a gúla, a kúp, a gömb, a csonkagúla, a csonkakúp (speciális testek) 

tulajdonságainak ismerete és alkalmazása a hétköznapi életben előforduló testekkel 

kapcsolatban 

 A kocka, a téglatest, az egyenes hasáb, az egyenes körhenger, az egyenes gúla és a forgáskúp 

hálójának lerajzolása konkrét esetekben 

 A mindennapi életben előforduló hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp 

alakú tárgyak felszínének és térfogatának meghatározása méréssel és számítással 

 Síkidomok forgatásával keletkező egyszerű, a mindennapi életben is előforduló testek 

felszínének és térfogatának kiszámítása 

 A hasonló síkidomok kerületének és területének arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

 A hasonló testek felszínének és térfogatának arányára vonatkozó tételek ismerete és 

alkalmazása 

Fogalmak 

kocka, téglatest, hasáb, henger, gúla, kúp, gömb, csonkagúla, csonkakúp, egyenes test, forgástest, 

n-oldalú szabályos gúla, tetraéder, alaplap, oldallap, alapél, oldalél, alkotó, palást, testmagasság, 

test hálója 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Hétköznapi tárgyak (üdítősdoboz, vizesflakon, tejfölösdoboz stb.) térfogatának megállapítása 

méréssel, a kapott eredmény összehasonlítása a tárgyon szereplő értékkel 

 A Louvre bejárataként épített üvegpiramis földfelszín feletti térfogatának és az üvegfelület 

felszínének meghatározása (szükséges adatok gyűjtése az internetről) 

 Annak becslése csoportmunkában, hogy a teret milyen arányban tudjuk kitölteni egybevágó 

érintkező gömbökkel különböző elrendezések esetén 

 Különböző méretű, megközelítőleg gömb alakú gyümölcsök térfogatának és felszínének 

becslése, a becslés ellenőrzése méréssel 

 A Föld felszínének és térfogatának közelítése földgömbmodellen méréssel és számolással, 

majd a kapott értékek összevetése a hivatalos adatokkal 

 Projektmunka a gömbről: hogyan jelenik meg a gömb a mindennapi életben, a többi 

tantárgyban és a matematikában; a gömbi geometria alapjai 

Témakör: Koordinátageometria 

Javasolt óraszám: 20 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a vektorokkal kapcsolatos alapvető fogalmakat; 

 ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket; 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában; 

 megad pontot és vektort koordinátáival a derékszögű koordináta-rendszerben; 

 koordináta-rendszerben ábrázol adott feltételeknek megfelelő ponthalmazokat; 

 koordináták alapján számításokat végez szakaszokkal, vektorokkal; 

 ismeri és alkalmazza az egyenes egyenletét; 

 egyenesek egyenletéből következtet az egyenesek kölcsönös helyzetére; 

 kiszámítja egyenesek metszéspontjainak koordinátáit az egyenesek egyenletének ismeretében; 

 megadja és alkalmazza a kör egyenletét a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében; 

 felismeri a matematika különböző területei közötti kapcsolatot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor fogalmak ismerete, 

alkalmazása 

 A vektorok összeadása, kivonása, szorzása valós számmal, műveletek ismerete és alkalmazása 

 Vektorok alkalmazása feladatok megoldásában 

 Pont és vektor megadása koordinátákkal a derékszögű koordináta-rendszerben 

 Adott feltételeknek megfelelő ponthalmazok ábrázolása koordináta-rendszerben 

 Két pont távolságának, vektor abszolút értékének meghatározása koordináták alapján  

 Vektorok összegének, különbségének, számszorosának koordinátái 

 Szakaszfelezőpont koordinátáinak meghatározása a végpontok koordinátái alapján 

 Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 
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 Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének és párhuzamosságának 

megállapítása a meredekségek alapján 

 Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek metszéspontjának koordinátái 

 A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a középpont koordinátáinak 

ismeretében 

Fogalmak 

vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok 

különbsége, vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör 

egyenlete 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 „Torpedójáték” koordináta-rendszerben 

 Helymeghatározás térképen a szélességi és hosszúsági adatok segítségével 

 Ház/lakás alaprajzának elkészítése koordináta-rendszerben, az eredeti adatok alapján 

 Játék helyvektorokkal dinamikus geometriai szoftver használatával 

 Gondolattérkép készítése a koordinátageometria kapcsolatainak bemutatására csoportos vagy 

egyéni munkaformában 

 „Oroszlánfogás”: lineáris egyenlőtlenségrendszer megoldása grafikusan, digitális eszköz 

segítségével 

 „Célba lövés”: játék körökkel a koordináta-rendszerben 

Témakör: Leíró statisztika 

Javasolt óraszám: 12 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 adott cél érdekében tudatos adatgyűjtést és rendszerezést végez; 

 hagyományos és digitális forrásból származó adatsokaság alapvető statisztikai jellemzőit 

meghatározza, értelmezi és értékeli; 

 ismeri és alkalmazza a sodrófa (box-plot) diagramot adathalmazok jellemzésére, 

összehasonlítására; 

 felismer grafikus manipulációkat diagramok esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

 Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok tervszerű gyűjtése 

 Statisztikai adatok rendszerezése, jellemzése kvartilisekkel, középértékekkel és szóródási 

mutatókkal 

 Sodrófa (box-plot) diagram készítése, alkalmazása 

 A kapott adatok értelmezése, értékelése, statisztikai következtetések 

 Nagy adathalmazok kezelése táblázatkezelő programmal 

 Grafikus és szöveges statisztikai manipulációk felismerése 
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Fogalmak 

reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, 

terjedelem, szórás 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Példák reprezentatív és nem reprezentatív mintavételre 

 Szavazások szimulálása és különböző szavazatértékelő rendszerek vizsgálata iskolai 

körülmények között 

 A Simpson-paradoxon bemutatása példákon 

 Az interneten található, megbízható forrásból (pl. KSH honlapja) származó statisztikák 

értelmezése, elemzése, lehetséges következtetések megfogalmazása 

 Különböző forrásokból származó adathalmazok statisztikai elemzése, értékelése, ezekből 

valamilyen adott szempont alapján manipulatív és nem manipulatív diagram készítése 

Témakör: Valószínűség-számítás 

Javasolt óraszám: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív 

gyakoriság, valószínűség, egymást kizáró események, független események fogalmát 

megkülönbözteti és alkalmazza; 

 ismeri és alkalmazza a klasszikus valószínűségi modellt és a Laplace-képletet; 

 ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 

 meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Példák ismerete események összegére, szorzatára, komplementer eseményre, egymást kizáró 

eseményekre 

 Elemi események fogalmának ismerete, alkalmazása események előállítására 

 Példák ismerete független és nem független eseményekre 

 A klasszikus valószínűségi modell és a Laplace-képlet ismerete, alkalmazása 

 A geometriai valószínűség fogalmának ismerete és alkalmazása 

 Valószínűségek meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 A várható érték ismerete és meghatározása konkrét feladatokban, játékokban 

 Pénzügyi fogalmakkal kapcsolatos valószínűségi ismeretek (például biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 

Fogalmak 

események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, 

független események, geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli 

mintavétel, várható érték 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Konkrét valószínűségi kísérletek végrehajtása vagy dinamikus szoftver segítségével történő 

szimulálása (pl. szabályos dobókockákkal, pénzérmékkel dobálás); a kapott gyakoriságok és 

relatív gyakoriságok táblázatba foglalása; becslés az egyes kimenetelek, illetve összetett 

események valószínűségére csoportmunkában 

 Példák keresése független és nem független, illetve egymást kizáró eseményekre 

csoportmunkában 

 Orvosi tesztek eredményének esélyelemzése fagráf segítségével 

 Egyszerű valószínűségi játékokhoz kapcsolódóan a várható nyeremény és az igazságosság 

fogalmának kialakítása 

 Konkrét bank konkrét befektetési portfóliójának értelmezése, elemzése 

 Néhány konkrét biztosítási ajánlat értelmezése, elemzése 

 

 



Helyi tanterv 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0. évf.  9.évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP          

NYEK     12 4 4 4 4 

Nyolc évfolyamos 3 4 3 4  4 4 4 4 

 

1.: Nyolcosztályos gimnázium 5-6 osztály, német nyelv 
 

Célok és feladatok 

Az idegen nyelvi kerettanterv célja kettős: egyrészt megadni azokat a kimeneti kritériumokat 

melyek az iskolai nyelvoktatás lépcsőihez a nyelvi fejlődés érdekében elengedhetetlenek, 

másrészt irányelveket adni az iskoláknak a helyi tantervek elkészítéséhez és az eredményes 

nyelvtanári munkához.  

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a tanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni kommunikációs céljait 

elérni, saját gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven 

ismereteket szerezni.  

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

Az 5-8. évfolyamon az idegen nyelv tanítása szervesen épül a 4. évfolyamon megkezdett nyelvi 

fejlesztésre, illetve annak eredményeire. A hangsúly lassan áttevődik a nyelvelsajátításról a 

tudatos nyelvtanulás felé. Az életkornak, érdeklődésnek és a nyelvtanulás folyamatának 

megfelelő órai tevékenységek jellemezzék ezt a szakaszt is. Az 5. évfolyamtól változatlanul az 

idegen nyelvi kommunikációra történő felkészülés áll a középpontban, ezt tanórán kívüli 

feladatokkal, tevékenységekkel és az ezekben történő részvételre való biztatással kell segíteni.  

A négyéves nevelési-oktatási szakasz egyik fő célja a megelőző szakaszban kialakított 

nyelvtanulási motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre hangsúlyosabbá válik, hogy 

a tanuló valós nyelvi helyzetekben tudja használni a nyelvet és egyre növekvő nyelvi 

tudatossággal rendelkezzen. Ekkor kell megalapozni azt a képességet, mellyel az idegen nyelvi 

ismereteket tudatosítja, és az idegen nyelvű szövegek világában eligazodik. A nyelvtanuló 

ebben a szakaszban egyre mélyebben és árnyaltabban ismeri meg az idegen nyelv felépítését és 

szerkezetét. 

A diák aktív, önálló nyelvtanulóvá nevelése egyik feltétele az egész életen át tartó tanulás 

megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák elsajátítására, az önálló 

tanulás módszereinek megismerésére, valamint az önértékelés és a társértékelés alkalmainak 

megteremtésére. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint a projektmunkák, amelyek 

fejlesztik a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást. Szükséges, hogy a tanulók a digitális 

tartalmak felhasználásához útbaigazítást kapjanak. A nyelvórai és otthon elvégzendő 

tevékenységeken keresztül a tanuló váljon képessé arra, hogy digitális eszközökön és 

csatornákon keresztül is megértse az ismert témához kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket. 

Tudjon szöveget alkotni szóban és írásban, valamint célnyelven beszélgetni az ismert nyelvi 

eszközök segítségével. Az egyéni tanulási különbségek kiegyenlítése miatt pedig szakmai 



szempontból javasolt, hogy az iskolai oktatásban a nyelvtanulás továbbra is csoportbontásban 

történhessen. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. Megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a hibák 

kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének értékelésére. 

A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is készül az egész 

életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási folyamat aktív 

résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek 

közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a kritikus, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

 

Módszerek 

Az idegennyelv-oktatás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben személyisége 



fejlődik, és a nyelvet eszközként, hatékonyan használja. A nyelvi tartalmak és eszközök átadása 

szövegösszefüggésbe ágyazottan, konkrét beszédhelyzetekben, akár képekkel vagy nonverbális 

elemekkel segítve történik.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében együttesen kell 

fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket. A kezdeti szakasz döntő mértékben szóbeli 

nyelvhasználatával ellentétben, a 7-8. osztályban egyre hangsúlyosabbá válik az írásbeli 

kommunikáció is. Az olvasott szövegértés és az írásbeli szövegalkotás készségeinek ebben az 

időszakban elkezdett tudatos fejlesztése eredményeként a nevelési-oktatási szakasz végére a 

tanuló szóban és írásban megold változatos kihívásokat igénylő feladatokat, társas 

tevékenységekben vesz részt, valamint életkorának és nyelvi szintjének megfelelően 

kommunikál az élő idegen nyelven. 

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés, valamint a motiváció fenntartása érdekében 

elengedhetetlen a tanórán kívüli nyelvhasználatra és nyelvtanulásra is építeni, melyekre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezeknek a tevékenységeknek 

elsődleges célja az, hogy a tanuló szinte mindennap találkozzon az idegen nyelvvel lehetőleg 

olyan helyzetekben, melyek életkorának és érdeklődésének megfelelnek, a nyelvtanulást élővé 

és folytonossá teszik, és ezzel nyelvtanulási kedvét erősítik. A nyelvórai és az iskolán kívüli 

nyelvhasználat lehetőségei nagyban segítik a nyelvi fejlődést az egyéni különbségek esetén is. 

A kerettantervben megfogalmazott, témákhoz kapcsolódó javasolt tevékenységek (idegen 

nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, 

internetes kutatási feladatok stb.) eredményesebbé teszik a nyelvtanítást.  

Az adott nyelvet használó emberek és kultúrák megismerésével a nyelvtanuló nyitottabbá, 

érdeklődőbbé és tájékozottabbá válik, érzelemvilága és gondolkodása fejlődik. Az idegen nyelv 

tanulása során, valamint az iskolán kívüli tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat 

az adott kultúráknak, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, összehasonlíthatja saját 

kulturális szokásait más kultúrákkal. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról 

szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a 

tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, jó hangulatú 

tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

kihívást jelentő, gyakran játékos feladatokat old meg. Ezeket a tankönyveknek is tartalmazniuk 

kell. A változatos munkaformák, például: projektmunkák, páros és csoportos feladatok, 

valamint az irányító tanár és a társak visszajelzései vagy a különféle értékelési formák segítik 

a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórán, önbizalma 

erősödjön, nyitott és motivált maradjon alapkészségeinek fejlesztésére és az újabb nyelvtanulási 

stratégiák elsajátítására.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen 

használja nyelvtudását, s egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját 

hibáit észrevenni, és saját haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű, autentikus szöveg mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi 

szempontból is illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható 

tananyag nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége 

szempontjából meghatározó. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, hogy a szövegeket 

megértse, illetve az azokban szereplő nyelvi és egyéb információkat fel tudja használni saját 

tanulási céljainak megvalósítására támaszkodva az anyanyelvén vagy egyéb tanulásterületen 



megszerzett tudására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi eszközök funkcionalitásának, 

melyek a tananyagokban nem különálló egységekként, hanem mindig szövegösszefüggésbe 

ágyazva kell, hogy megjelenjenek. 

 

Kimeneti szintek 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 6. évfolyam végére a KER szerinti A1, a 8. évfolyam 

végére az A2 nyelvi szint a kimeneti elvárás. Ez időszak végére a tanuló ismeri és használja az 

alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási 

területeken is alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére. Életkorának és nyelvi szintjének 

megfelelő hagyományos és digitális nyelvtanulási forrásokat használ (pl. internet, 

mobilalkalmazások), kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, 

főként ismerős, mindennapi helyzetekben történő kommunikációra, közvetítésre, 
ismeretszerzésre és tudásmegosztásra. Egyre inkább érti a nyelvtanulás, illetve a nyelvtudás 

fontosságát.  

Az 5-8. évfolyamon a következő tanulási eredmények várhatók el, témakörtől függetlenül: 

 változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy kooperatív 

munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó 

hangzószövegekben megjelenő információkat; 

 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és azokat 

összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 

eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 

hallott szövegeket; 

 alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális műfajok főbb 

jellemzőit. 

 

Az egyes élő idegen nyelvi kerettantervek felépítése, szerkezete 
A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg, és a tanulási 

eredmények, a fejlesztési feladatok, valamint a javasolt tevékenységek ezek köré csoportosítva 

jelennek meg. Az egyes témakörök mellett meghatározásra kerültek az adott évfolyamokra 
kötelező nyelvi funkciók, nyelvi elemek és struktúrák, melyeket az 5-6. évfolyamra, valamint 

a 7-8. évfolyamra vonatkozó specifikus bevezetők utolsó részei sorolnak fel. A megadott nyelvi 

funkciók, stratégiák és elemek mindig az adott nevelési-oktatási szakaszra vonatkoznak, az 
előzőeknél megfogalmazottakra épülnek, azokat bővítik, és a tanulónak témakörtől vagy a 

választott nyelvkönyvtől függetlenül el kell sajátítania őket. 

A 4. évfolyamon bevezetett témakörök mindegyike szerepel ebben a szakaszban is, de elemeik 

tára szélesedik, feldolgozásuk egyre árnyaltabban történik. Hangsúlyosabbá válnak és 

mélyülnek a kereszttantervi, kultúrák közötti és célnyelvi tartalmak, valamint a 

tudásmegosztással és ismeretszerzéssel kapcsolatos vonatkozások. Új témakörként 

megjelennek a közéleti és aktuális témák, melyek az éppen időszerű közéleti tartalmak, hírek, 

témák feldolgozása révén az osztálytermi és a valós helyzetek közötti távolság csökkentését 



segítik elő. A személyes, környezeti, közéleti és aktuális témák a valós nyelvhasználathoz 

kapcsolódnak, a továbbiak többnyire az iskolai, nyelvórai és iskolán kívül történő nyelvtanulási 

tevékenységeket jelölik.  

Az idegen nyelvi kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, 

melyek segíthetik a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A 

motiváció állandó ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók 

szemszögéből nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 

érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. 

játékok, versenyek). A javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és 

ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező 

érvényűek. 

1.1.: 5-6. évfolyam 
Heti óraszám 5. évfolyam: 3 óra 

Heti óraszám 6. évfolyam: 4 óra 

 

Az 5. évfolyamra a 4. évfolyamon kialakult pozitív hozzáállással és a további nyelvtanulásra 

motiváltan érkezik a tanuló. Az 5-6. évfolyamokon a nyelvtanítás elsődleges célja ezek 

fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre nagyobb szerephez jutnak azok a módszerek, melyek 

a tanuló írásbeli kommunikációját, illetve tudatos nyelvhasználatát fejlesztik mind a 

hagyományos, mind a digitális csatornákon. A célok elérése érdekében lényeges, hogy az előző 

és a jelen oktatási szakasz között az átmenet gördülékeny legyen - vagyis továbbra is fontos az 

oldott hangulatú nyelvórai tanulási környezet kialakítása, amelyben a tanuló változatos 

munkaformákban számára releváns, tevékenységközpontú, sok esetben mozgásos és játékos 

feladatokat old meg.  

Az egyre bővülő, összetettebb nyelvi tartalmakkal a tanuló továbbra is szövegkörnyezetbe 

illeszkedve ismerkedik meg. Míg 4. osztályban a hangsúly jellemzően a szóbeli nyelvi 

helyzeteken és nyelvhasználaton volt, ebben a szakaszban fokozatosan az írott szövegek is 

megjelennek. A Nat-ban megnevezett készségek fejlesztése integráltan történik; ám a 

beszédkészség és a hallott szövegértés készségei mellett előtérbe kerülnek az írásbeli 

szövegalkotás és kommunikáció, valamint az olvasott szövegértés készségei is. A szövegekkel 

való munkát a tanuló érdeklődési körének megfelelő, autentikus szövegek, történetek teszik 

eredményessé. Ebben a tanulási szakaszban egyre nagyobb szerepet kap a digitális csatornákon 

keresztül történő kommunikáció és szövegértés is. 

Az 5-6. évfolyamon a tanuló a 4. évfolyamon már megismert témakörökkel és tartalmakkal 

találkozik, s az ott szerzett előzetes tudására építve ismereteit tovább bővíti. A témakörök egyre 

mélyebb és árnyaltabb feldolgozása és a komplexebb szövegtípusok révén fejlődik a tanuló 

nyelvi cselekvőképessége: egyre összetettebb tartalmak megértésére és kommunikációs célok 

megvalósítására képes. Új témakörök is megjelennek: a közéleti és aktuális témák, melyek 

egyrészt a tanuló számára érdekes híreket, illetve közéleti tartalmakat dolgozzák fel, másrészt 

lehetőséget biztosítanak arra, hogy a fiatalok életét is érintő aktualitásokat a nyelvórán 

megbeszéljék. A nyelvhasználat elsősorban osztálytermi keretek között valósul meg, de 

törekedni kell arra, hogy a tanulónak lehetősége legyen az osztálytermen kívül is valós 

nyelvhasználati szituációk megélésére, illetve a tanuló tanórán kívül szerzett ismereteire 

tudatosan kell építeni. Az országismereti témakörök bővülése és elmélyülése tovább erősíti a 

tanuló nyitottságát, toleranciáját a célnyelvet beszélő, eltérő kulturális háttérrel rendelkező 

emberekkel, illetve kultúrájukkal szemben. 



A két év során, párhuzamosan az anyanyelvi kompetenciák fejlődésével, a tanuló egyre 

motiváltabbá válik és a célnyelv pontosabb és tudatosabb nyelvhasználatra törekszik. Miután 

megismerkedik különböző tanulási stílusokkal és módszerekkel, elindul az önálló 

nyelvtanulóvá válás útján, s a 6. évfolyam végére már rendelkezik alapvető nyelvtanulási 

stratégiákkal. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A1 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott évfolyamokra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák 
kerültek meghatározásra, melyek az előző évfolyamra megadottakat bővítik, azokra épülnek. 
Német nyelvi funkciók az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák): 

 köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten 

Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

 köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

 köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

 megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

 bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

 Információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … 

Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?) 

 hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

 hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

 bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

 jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! 

Viel Spaß!) 

 főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues 

Jahr.) 

 megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben 

(Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

 véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.) 

 tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das 

finde ich toll.) 

 dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist 

schön.) 

 igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele 

auch!) 

 tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

 nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

 visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

 alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

 betűzés kérésének kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

 utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.) 

 kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

Német nyelvi elemek, struktúrák az 5-6. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 



 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr 

…?) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. 

Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló 

igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler machen das Buch auf.), 

 felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine) 

 mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, 

zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, 

unten, in) 

 kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), 

időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, 

nächste Woche) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, 

ich) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

 

Az 5–6. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 252 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

70 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 16 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 30 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 35 

Aktuelle Themen 25 

Unterhaltung und spielerisches Lernen 22 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 

Összes óraszám: 252 

 

1.2.: 5-6. évfolyam 



A 5. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  108 óra/év, 3 óra/hét 

A 6. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyv: Komm mit! 

 Komm mit! 2 Neu 

 

ZI-0001/NI, ZI-0001/HNI 
ZI-0002/NI, ZI-0002/HNI 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel– szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás 

az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, 

az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése és az, hogy 

megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani, s így válik egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi 

tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen 

foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Kötelező kimeneti minimumszintek 



A NAT bizonyos képzési szakaszokra meghatározza a minden tanuló számára kötelező 

minimumszinteket, emellett kitér az emelt szintű képzésben részesülő tanulókkal szemben 

támasztott követelményekre is. A közműveltségi elemeket a tantárgy egyedi jellemzői miatt a 

NAT-ban azok a nyelvi szintek és kompetenciák testesítik meg, amelyeket a nemzetközi 

gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben mérceként használt Közös európai 

referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az ajánlott 

témakörök kínálnak kontextust. A NAT által az egyes képzési szakaszokra minimumként 

meghatározott nyelvi szintek a következők: 

 

 

 
8. évfolyam, 

minimumszint 

12. évfolyam, 

minimumszint 

Első idegen nyelv A2 B1 

Második idegen nyelv – A2 

 

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

határozza meg. Ez alól csupán az általános iskola 4. évfolyama kivétel, mert ezen az 

évfolyamon kezdődik a kötelező idegennyelv-oktatás, így a képzési szakasz csak egy tanévet 

ölel fel. 

 

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

Első idegen 

nyelv 
A1 A2 B1 mínusz B1 

Második 

idegen 

nyelv 

- - A1 A2 

 

 

Az 5. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra/év, 3 óra/hét 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 



a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 



TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 üzeneteket ír; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die unmittelbare 

Umgebung, das Zuhause, die Schule 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: die Natur, Wetter 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi 

elemekkel 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (prezentáció):  



 családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− scrapbook/poszter készítése:  

 ’Ez vagyok én’ (kedvenc tárgyaim, együttesem, színészem stb.) 

 ‘A családom’ 

 ‘Háziállatom’, Milyen állatot szeretnék? (fajta, kinézet, kor, táplálkozás, szokásaik stb.) 

 ‘Okosház’  

− projektmunka csoportban: 

 ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc filmjeink, 

színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

 csoportos internetes kutató munka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, azok 

bemutatása, összehasonlítása az órán 

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

 makett készítése: A mi házunk, Álomházam, Lakóhelyünk 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtag napirendje, szabadidő 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 ‘Házi kedvencek a csoportunkban’  

  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler) 

− szerepjátékok: 

 interjú kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az életéről és családjáról 

 ismerkedés az új osztálytárssal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 16 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten 



 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− poszter: térképkészítés a környékről, üzletekről, látványosságokról, majd ezt felhasználva 

páros feladat az útbaigazítás gyakorlására 

− prospektus, reklám készítése - csoportverseny - (étterem, mozi, színház, látványosság) - 

melyik a leghatásosabb reklám? 

− projektmunka csoportban (társasjáték készítése és játszása):  

 Lakóhelyem bemutatása 

 ’Mit tudsz róla?’ (Hold, Csendes-óceán, Tokió, krokodilok, Jazz zene stb.) egyszerű 

válasszal lehet továbblépni 

 ’Mondj egy nevezetességet a megadott helyszínen a továbblépéshez!’ (Bécsben, 

Berlinben, Budapesten, lakóhelyeden stb.) 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: Németország bemutatása  

− kvízjáték a célnyelvi országokról 

− színi előadás: egy ismert mese közös elolvasása és dramatizálása  

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: leggyakoribb szórakozási formák a csoportban (tv, 

olvasás, internet, sport stb.) 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 30 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 

 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 



 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a játék céljainak 

megfelelően alkalmazza; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Schulfächer, Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

 iskolai szokások, napirend, órarend 

 iskolai szabályok  

 tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás összehasonlítása, 

tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- scrapbook / poszter készítése (’kiállítás’ az osztályterem falain): 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása  

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

- kérdőív készítése és szóbeli összesítése:  

 kedvenc tantárgyak  

 ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

 szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját felhasználni? 

 mit csinál az ideális nyelvtanuló? 

- Iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – Ki tud egy év alatt 10 000 szót a könnyített olvasmányok 

segítségével elolvasni? 



 verslánc – egyszerű célnyelvi gyerekversekből 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− internetes kutató- és projektmunka: településem történetének, földrajzának, élővilágának 

bemutatása 

− kedvenc dal feldolgozása (pl. kérdésekkel vagy vizuális eszközökkel) 

− egyéni projektmunka: Melyik tantárgyban segített idegennyelv tudásom és hogyan? 

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy 

 pl. földrajz – ’Nevezz meg hármat!’ (Magyarország folyói, budai hegyek, magyarországi 

tavak, német városok stb…) 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben;  

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megold játékos és változatos írásbeli feladatokat rövid szövegek szintjén; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 

 Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

 A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 



 Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

 Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: memóriafogas, tanulókártyák, tanulási típusok, nyelvtanulási 

stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven 

− a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt: társasjáték készítése pl. ’Használd a szót!’ (minden kockán egy szó, 

mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj) 

− keresztrejtvény készítése és megoldása 

− egyszerű nyelvezetű szöveg feldolgozása (illusztráció, előadás) 

− játékos diktálási feladatok 

 

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 35 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

 Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

 a német iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus német ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 

 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 



 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 német nyaralási szokások 

 német időjárás 

 Németország tájegységei, országrészei 

 német étkezési szokások, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25  óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb 

hírekkel, eseményekkel. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hétköznapi eseményekre 

vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert témák alapján 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka: aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel (rajz készítése, képek gyűjtése), 

képaláírások megfogalmazása, időjárás-jelentés 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

 szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

 lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított kérdések 

segítségével 

TÉMAKÖR: Unterhaltung und spielerisches Lernen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára  

 Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

 Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: nyelvi és egyéb hagyományos játékok: szójátékok, ország-város, 

’Találd ki, ki vagyok’, barkochba, kártyajátékok 

− társasjáték készítése az aktuális tananyaghoz 
− projektmunka, prezentáció:  

 kedvenc dalom/együttesem/filmem/könyvem/színészem/játékom/animációs filmszereplő 
bemutatása 

− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Egyszerű releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű egyszerű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, rendszeres használata  
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− scrapbook / poszter készítése  

− prezentáció 

 

1.3.: 7–8. évfolyam 
E nevelési-oktatási szakasz fő célja, hogy a nyelvi készségek további fejlesztése révén a tanuló 

eljusson a KER szerinti A2 nyelvi szintre. A megvalósítás az életkori szakaszra megfogalmazott 

nevelési célokkal és más kulcskompetenciák fejlesztésével összhangban kell, hogy történjen, 

lehetőség szerint figyelembe véve a tantárgyak közötti kapcsolódási pontokat is. A 7-8. 

évfolyamon tovább folytatódik a nyelvi ismeretek és a szókincs bővítése, valamint a nyelvtani 

ismeretek funkcionális szemléletű elsajátítása. A szakasz végére a tanuló az ismert nyelvi 



eszközök segítségével többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát alapvető helyzetekben, 

akár telefonon vagy digitális csatornákon is. Felhasználja a tanult nyelvi elemeket és 

kommunikációs stratégiákat egyéni írásbeli és szóbeli közléseiben, valamint közvetíteni is tud 

az élő idegen nyelven. 

A német nyelv tanításának sajátossága 7-8. évfolyamon a szövegértés további fejlesztése, az 

autentikus szövegekkel való munka tudatosítása. A szókincs és a nyelvtani ismeretek 

közvetítése szövegek révén, szövegkörnyezetbe ágyazva történik. Ezzel kapcsolatban nagy 

hangsúlyt kap a felfedező tanulás, melynek során a tanuló önállóan, a nyelvtanulási stratégiák 

egyre bővülő tárával és azok egyre tudatosabb használatával fedezi fel a szöveg tartalmát, a 

nyelvi eszközök jelentését és a szabályszerűségeiket. A szélesebb körű nyelvtanulási, illetve 

nyelvhasználati stratégiák és azok tudatos használata tovább segítik a diákot az önálló 

nyelvtanulóvá válásban és képessé teszik őt arra, hogy a stratégiákat más tanulási területeken 

is alkalmazza kompetenciái további fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakaszban a tanuló egyre 

több szövegtípussal ismerkedik meg, bővíti a szövegfajtákkal kapcsolatos ismereteit, és egyre 

inkább alkalmazza idegen nyelven az életkorának és érdeklődésének megfelelő digitális 

műfajok főbb jellemzőit is. 

A nyelvtanulónak a motiváció fenntartása és erősítése érdekében továbbra is biztosítani kell a 

jó hangulatú, önbizalmat növelő és érzelmi biztonságot adó tanulási környezetet, amelyben 

lehetőség nyílik számára az önértékelés és a társas értékelés alkalmazására is. Motivációját 

erősítik továbbá a változatos munkaformák, a kihívást jelentő feladatok, a pozitív tanári 

visszajelzések és megerősítések, a határozott céltudatos tanári attitűd, valamint a projektek. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a témakörök a korábbi szakaszokhoz képest jelentősen 

bővülnek, mélyebben és komplexebb módon kerülnek feldolgozásra, igazodva a diákot 

körülvevő világhoz, mindennapjaihoz, érdeklődéséhez és igényeihez. A feldolgozásra kerülő 

témák is összhangban állnak más tanulási területek tartalmaival, és lehetővé teszik a 

nyelvtanuló számára, hogy a nyelv eszközével alaposabban és árnyaltabban ismerje meg 

szűkebb és tágabb környezetét, bevonva a digitális eszközöket és mobilalkalmazásokat is. A 

témakörök feldolgozása során építeni kell a nyelvtanuló előzetes nyelvi tudására, a világról 

megszerzett tudására, valamint a más tantárgyakból megszerzett ismereteire. Ezek elmélyítését 

segítik, ha a tanulók többször találkoznak német nyelvű hírekkel, dokumentumfilmekkel, olyan 

beszámolókkal, melyek magyar híreket német nyelven közvetítenek, vagy amelyek német 

nyelven Magyarország országismereti jellemzőivel foglalkoznak. A tartalmak 

meghatározásánál, illetve a témakörök feldolgozásánál figyelembe kell venni a 7-8. 

évfolyamon idegen nyelvet tanulóknál egyre inkább megmutatkozó egyéni különbségeket is. 

Fokozott erőfeszítésre van szükség itt azért, hogy a nyelvtanulási motiváció a továbbtanulás, 

illetve pályaválasztás irányától függetlenül megmaradjon, és hogy a tanulók tudják, hogy 

bármilyen szakmai és személyes célt is állítanak maguk elé, a nyelvtudás segíti majd őket ezek 

elérésében. Ez az egyéni különbségekhez illeszkedő nyelvórai tevékenységekkel és a tanulók 

számára releváns nyelvórai és nyelvórán túli feladatokkal érhető el.  

A kerettanterv minden egyes témakörhöz javasol tevékenységi formákat is, melyek segíthetik 

a témakörhöz tartozó szókincs, illetve nyelvi struktúrák bevésődését. A motiváció állandó 

ébrentartása érdekében mindig érdemes az ilyen jellegű feladatokat a tanulók szemszögéből 

nézve négy szempont szerint megvizsgálni: fontosnak érzik-e (pl. fejleszti-e a 

kommunikációjukat), szeretik-e az ilyen típusú feladatot (pl. csoportfeladat, egyéni projekt), 

érdekesnek találják-e (pl. ad-e, igényel-e új információt), illetve szórakoztatónak találják-e (pl. 

játékok, versenyek). Az itt javasolt tevékenységi formák csak gondolatébresztő példák, és 

ellentétben a szókincs és a nyelvi struktúrák, funkciók meghatározásával nem kötelező 

érvényűek. 

Ebben a szakaszban csökken az osztálytermi vonatkozások súlya, a cél az, hogy segítsük a 

tanulót abban, hogy megtapasztalhassa, miként tudja a korábban megszerzett nyelvtudást 



művelődésre, információ-és ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, kapcsolattartásra, kapcsolatok 

építésére, illetve szórakozásra használni életszerű szituációkban, osztálytermi helyzeteken 

kívül is (pl. közélet, szórakozás, interkulturális és országismereti témakörökben és 

szituációkban, valamint ismeretszerzés, tudásmegosztás területeken). Mindebben segíti a 

tanulót az is, hogy ebben a szakaszban a nyelvtanulási stratégiák köre is bővül, így a 

nyelvtanuló arra is képessé válik, hogy valós nyelvtudását egyre inkább önállóan is fejlessze 

mind hagyományos, mind digitális csatornákon keresztül.  

A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2 

szintet. 

 
A 7-8. évfolyamra megfogalmazott kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák a következők: 

Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák): 

 információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?) 

 véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

 egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

 egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das 

stimmt nicht.) 

 akarat kifejezése (Ich will.) 

 képesség kifejezése (Ich kann.) 

 kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir 

leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?) 

 kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du 

einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

 meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, 

es tut mir leid.) 

Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák): 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr 

interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

 cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

 birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören 

(Dieses Fahrrad gehört mir.) 

 felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.) 

 melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.  

 minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. 

Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

 térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, 

unten, in, auf, vor, hinter, neben) 

 időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte 

Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 



 modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. 

Magst du tanzen? Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe 

machen. Du sollst morgen früh aufstehen.) 

 esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch 

nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

 szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, 

denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

 szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló 

elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

 az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

  

A 7. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  108 óra/év, 3 óra/hét 

A 8. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyv: Kommst du mit!1 neu 

 Kommst du mit! 2 Neu 

 

ZI-0003/NI, ZI-0003/HNI 
ZI-0004/NI, ZI-0004/HNI 

 

A 7–8. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 252 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 
óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im 
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

70 

Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 20 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 27 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 25 

Aktuelle Themen 20 

Unterhaltung 25 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 25 

Összes óraszám: 252 

Kereszttantervi kapcsolódás 
 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes, közvetlen környezeti és 

természeti témák és szituációk 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 



tőszámnevek, halmazok, a logikai érték 

Természetismeret: 

táplálékaink, háztáji állatok és élőhelyük, háztáji 

növények és gyümölcsök 

Közéleti témák és szituációk Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Természetismeret: 

bármely téma projektben való feldolgozása 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

a főnév, a mellkénév, az ige, a magyar mondat, 

egyszerű nyelvi szituációk 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem. 

aktuális események értelmezése 

Természetismeret: 

az időjárás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Szórakozás és játékos tanulás Testnevelés: 

mozgásos játékok, sportok, 

egészséges életmód 

Természetismeret: 

egészségvédelem 

Ének-zene: 

célnyelvi gyermekdalok 



Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im Bereich der 
unmittelbaren Umgebung und Umwelt 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 70 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az ajánlott tématartományokban; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, egyszerű, 

nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

 az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi eszközökkel; 

 a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak megfelelően, 

egyszerű spontán helyzetekben; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

 üzeneteket ír; 

 egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, és 

arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem értését; 

 kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

 kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

 kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

 ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Verwandte 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, mein Wohnort 



 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des Hauses/der 

Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände 

 A témakörre jellemző eseményeke vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Einrichtung 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: soziale 

Beziehungen 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, Pflanzen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Umwelt 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturschutz, 

Tierschutz, Haustiere halten 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Naturphänomene, 

Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit 

 Személyes és környezethez tartozó információk átadása 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

 tágabb rokoni kapcsolatrendszer, családi ünnepek, szomszédi kapcsolatok  

 a lakóhely és környezetének bemutatása 

− projektmunka csoportban:  

 plakát készítése: Mit teszünk környezetünk védelme érdekében lakóhelyünkön, 

otthonunkban, az iskolában, az utcán? 

− projektmunka csoportban: üres lakás berendezése és bemutatása okoseszközökkel 

− szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

− internetes kutatás: Meddig élnek a különböző állatok? 

− levélírás egy kellemes/kellemetlen élményről 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:  

 családi szokások, hagyományok 

 környezetvédelem szűkebb környezetben 

− internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák 

− szerepjátékok: interjú kedvenc hősöddel/színészeddel az életéről és családjáról 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen Lebens 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális felületen 

elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

 értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó szövegekben 

a beszélők gondolatmenetét; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 



 megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

 információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in 

sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor, Touristen 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Stadt und Land 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten, Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben. 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Verwaltung, 

Dienstleistungen in Anspruch nehmen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, Freizeit, 

Kultur, Unterhaltung, Dienstleistungen, Tourismus im In- und Ausland 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság)  

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− projektmunka csoportban: útikönyv készítése 

− projektmunka csoportban: film/társasjáték készítése, játszása:  

 lakóhelyem 

 hazánk múltja 

− kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok rövid bemutatása   

− vitafórum: városi és vidéki élet 

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése (írás- és beszédkészség fejlesztése): leggyakoribb 

szabadidős tevékenységek a csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport 

stb.) 

TÉMAKÖR: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 27 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott célnyelvi 

óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek- és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

 felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott tématartományokhoz tartozó 

témákban; 



 képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések alapján; 

 változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a tanult 

nyelvi elemeket; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

 felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

 megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban interakciót 

folytat; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló történetet, 

vagy leírást ad valamilyen témáról; 

 összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

 alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális alapú 

szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

 a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte in der 

Schule 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des Lernens 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulunterricht, 

Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Traditionen, Ereignisse, Programme und 

Möglichkeiten des Sprachenlernens außerhalb der Schule 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Ziele mit dem Sprachenlernen, Karriereorientierung 

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 

tevékenységek során 



JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: (egyéni vagy csoportos) 

 a magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei 

 különleges iskolák Magyarországon és Németországban 

 iskolánk története, hagyományai, osztályunk 

- projektmunka csoportban (fordított tanóra): egy tanóra megtervezése 

- internetes kutatás: 

 iskolai szokások, időbeosztás és szabályok országonként  

 szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- scrapbook / poszter bemutató készítése: (esetleg ’poszter kiállítás’ az osztályterem falain) 

 iskolánk bemutatása  

 kedvenc tanárom bemutatása 

 kedvenc iskolai helyem bemutatása  

 saját szerepem az osztályban 

- kérdőív készítése:  

 kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli összesítés 

 milyen az ideális nyelvtanár? 

- csoportos társasjáték: szókártyákból mondatalkotás – Melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni?  

- órai feladatok 

 történet feldolgozás ’richtig-falsch’ mondatokkal 

 történet átalakítás (Pl. más személyben, más időben) 

 képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése 

- évvégi színi előadás: pl. egy ismert musical közös megnézése, közös dramatizálása és előadása  

- iskolai versenyek: 

 olvasási verseny – ki tud egy év alatt 15 000 szót a könnyített olvasmányok segítségével 

elolvasni? 

 kiejtési verseny – megadott vers előadása 

 tanulmányi verseny – korosztályi célnyelvi követelményekből  

TÉMAKÖR: Fächerübergreifende Themen und Situationen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági irodalmi 

alkotások közös előadásában; 

 ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

 Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− egyéni projektmunka: témák, személyiségek bemutatása 

 Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

 egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

 egy híres tudós élete 

 Magyarország történelmének egy érdekes alakja 

− célnyelven rövid történet, mese, vers, dal írása, bemutatása 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása, értékelése  

− csoportos projekt: társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl.: földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

 

TÉMAKÖR: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 
JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

 értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül is; 

 tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott és digitális alapú segédeszközt, szótárt használ; 

 követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

 alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

 tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

 ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

 nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

 hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

 társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó ismerete célnyelven: Sprachkönnen und 

Sprachkenntnisse, Sprachenlernen, Sprachen 



 A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

 A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

 Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− közös popzenehallgatás  

− filmnézés a célnyelven  

 írásbeli feladat: rövid összefoglaló a filmről, a cselekményt lineárisan összefűzve 

 a fim egy-két jelenetének dramatizálása és eljátszása  

 keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

 filmjelenetekhez hangalámondás, feliratozás készítése 

− kedvenc videóm bemutatása 

− könnyített olvasmányok otthoni elolvasása (évente 1-2) és rövid kedvébresztő beszámoló 

készítése az osztálytársak számára 

− csoportos projekt - társasjáték készítése: ’Használd a kifejezést!’ (minden kockán egy 

szófordulat, mondatot kell vele alkotni ahhoz, hogy tovább lépj)  

TÉMAKÖR: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

 találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

 megismerkedik hazánk legfőbb országismereti és történelmi eseményeivel a célnyelven; 

 megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

 Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

 Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− a DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal hagyományos és 

digitális kutatómunka, majd órai kiselőadások formájában az alábbi témakörök 

mentén: 

 iskolák jellemzői, napirend 

 tipikus ház, lakás 

 mindennapi szokások 

 családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

 ünnepek a családban 



 viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

 állattartási szokások, kedvenc állatok 

 nyaralási szokások 

 időjárás 

 a DACHL országok tájegységei, országrészei 

 a DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek 

 híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országokról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl.: Martinstag) 

 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

 megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

 megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

 ismert hírek német nyelvű változatának olvasása, meghallgatása, megtekintése (TV híradó) 

 szalagcímek és cikkek összepárosítása a tanulók érdeklődésének megfelelő témákban  

 projektmunka: iskolai híradó, híradó, időjárás-jelentés készítése a célnyelven 

 szerepjáték: 

 interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

 talkshow aktuális témában 

 egy saját kulturális élmény bemutatása 

TÉMAKÖR: Unterhaltung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 



 kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett 

ismereteivel; 

 értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

 értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz kapcsolódó, 

írott szövegekben megjelenő információkat; 

 összetett írott instrukciókat értelmez; 

 érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

 rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

 üzeneteket ír; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre; 

 a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és azokat használja; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték)  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és 

játékos nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, prezentáció:  

 saját szórakozási szokások  

 szórakozási szokások a tanulócsoporton belül  

 kedvenc kulturális élmény bemutatása 
− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.) 
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 
− olvasási verseny az osztályon belül 
− naplóírás / e-mail írása németül 
− választott könnyített olvasmány feldolgozása 
− közösen választott dal, képregény, film, könyv órai feldolgozása 
− csoportchat: közös online csoport létrehozása 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 25 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 
A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 

 egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban projektmunkát, 

kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja valósítani; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformákban; 

 hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

 a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és ismeretszerzésre, 



 rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok kapcsán, 

hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

 néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

 a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és törekszik azokat 

kihasználni; 

 találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő tartalmakkal; 

 felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

 felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
 Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

 A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos 

felhasználása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka: saját, választott témából scrapbook, poszter 

készítése, prezentáció 

 

 

1.4.: 9-10. évfolyam 

Heti óraszám 9. évfolyam: 4 óra 

Heti óraszám 10. évfolyam: 4 óra 

Bevezetés 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 

idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 

kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 

tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 

inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 



Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak 

több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes 

felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A 

feldolgozott témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek 

közötti kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv 

tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, 

kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés 

és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó 

jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló 

életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 



eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 

Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít 

az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót 

a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén 

a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be 

a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint 

az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen 

és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen 

nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját 

nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind 

pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag 

nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia, 

azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, 

hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat 

fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 



ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv 

esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai 

feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 

nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit 

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében 

továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2+ nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen 

át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 



− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ 

Általános tantervű óraháló a kilencediktől a tizenkettedik osztályig 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 4 4 4 4 

hetek  

száma 36 36 36 30 

éves 

óraszám 144 144 144 120 

KER  

szint A2 B1- B1 B1+ 

Tananyag:  

Kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, könnyített olvasmányok. A kiválasztás 

szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

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

is 

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

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

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

A 9. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

A 10. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyv: 

 

56542 Maros – Gottlieb: 

KON-TAKT 2 

56543 Maros-Gottlieb: 

KON-TAKT 3  Lektion 1-4 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen a német 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 



kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel– szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás 

az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, 

az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése és az, hogy 

megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani, s így válik egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi 

tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül szívesen 

foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 

megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 



− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

− öröm kifejezése (Das freut mich!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák) 



− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

− birtoklás: haben, birtokos névmás 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

A 9–10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv tantárgy óraszáma: 288 óra 

(144-144 óra). 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 9.évfolyam 10. évfolyam 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
27 27 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
14 14 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums 8 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 8 

Öffentliches Leben 14 14 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 8 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 10 



Aktuelle Themen 13 13 

Unterhaltung 8 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 14 14 

Összes óraszám: 144 144 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, 

szórakozás 

Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 



Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 27+27 óra = 54 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Familienfeiern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (PPT)  

● családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

● a lakóhely és környezetének bemutatása 

● legjobb barát/barátnő bemutatása rajz/fénykép alapján (külső-belső 

tulajdonságok, szokások, közös programok bemutatása) 

− szituációs játékok: üdvözlés – bemutatkozás – elköszönés 

− ismerkedés a német ünnepekkel, szokásokkal film segítségével (pl: Mein erster Weg 

nach Deutschland) 

− projektmunka csoportban  

● plakát készítése: mit teszünk környezetünk védelme érdekében otthon, az 

iskolában, lakóhelyünkön? 

● csoportos internetes kutatómunka: ’Családok a nagyvilágban’ képek gyűjtése, 

azok bemutatása, összehasonlítása az órán 

● ’Ezek vagyunk mi’ (kedvenc együtteseink, kedvenc tantárgyaink, kedvenc 

filmjeink, színészeink, olvasmányaink, játékaink stb.) 

− szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’; családtagjaim napirendje, szabadidő 

− kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   

●  ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

− internetes kutatás: Mein Vorbild (Sportler, Popstar, Schauspieler)  

− szerepjátékok 

● interjú egy híres emberrel/kedvenc hősöddel/színészeddel/énekeseddel az 

életéről és családjáról 

● ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 



− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

● magyarországi állatkertek és lakóik 

● az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

● lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

● milyen állatok élnek Németországban? 

● hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Németországban és Magyarországon 

− projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

− Tier-Barkochba 

− kvíz, keresztrejtvény készítése 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

Óraszám: 8+8 óra =16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az ajánlott adott tématartományhoz 

tartozó témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 



− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok ismétlését vagy betűzését 

kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: egyéni vagy csoportos 

● iskolai szokások, napirend, órarend 

● iskolai szabályok  

● iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országokban  

● tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

● kedvenc tanárom bemutatása 

- kérdőív készítése  



● kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat  

● szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

● mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

● Németország látnivalói, nevezetességei  

● Magyarország híres látnivalói 

● Lakóhelyem nevezetességei 

● ’Álomutazásom’ 

− projektmunka csoportosan 

● egy osztálykirándulás megtervezése 

● fontos turisztikai hazai és német események (pl. fesztiválok, sportesemények, 

kiállítások) 

− internetes kutatómunka 

● útvonalterv Németországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

− szerepjátékok 

● idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

● szállodai recepciós - igényes vagy akadékoskodó vendég  



Öffentliches Leben 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Lande 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok  

● gyorsétteremben  

● utazási irodában 

● utcán: útbaigazítás kérése és adása 

● ’Budapest, Berlin és egyéb híres városok’ – helyi látványosságok bemutatása 

idegenvezetőként  

− prospektus, reklám készítése (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka: a célnyelvi országok és hazánk számokban - rövid bemutatók   

− kvízjáték a célnyelvi országokról és hazánkról 

− vitafórum: városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése: a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a 

csoportban (tv, olvasás, internet, közösségi média, tánc, sport stb.) és miért? 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 20+20 óra = 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 



− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen  

− Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli, helyesírási különbségek 

felismerése 

− A német nyelv betű és jelkészletének alkalmazása 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

● a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

● a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

● keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

● ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

● Laufdiktat 

● ’Suttogó postás’ játék 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− Németország megismerése hagyományos és digitális kutatómunka, majd órai 

kiselőadások formájában az alábbi témakörök mentén: 

● a német iskolák jellemzői, napirend 

● tipikus német ház, lakás 

● mindennapi szokások 

● családon belüli szerepek és feladatmegosztás 

● ünnepek a családban 

● viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés) 

● állattartási szokások, kedvenc állatok 

● német nyaralási szokások 

● német időjárás 

● Németország tájegységei, országrészei 

● német étkezési szokások, tipikus ételek 

● híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben 

− projektmunka csoportban (plakát készítése): hazánk és Németország összehasonlítása 

–hasonlóságok, különbségek bemutatása (kultúra, étkezés, hagyományok, időjárás, 

ruházat, történelem stb.) 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése Németországról  

− jellegzetes német ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában (pl: Martinstag) 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 10+10 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

● hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

● egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 



● egy híres tudós élete  

● Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

● célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 

− internetes kutatómunka 

● szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− kontúrtérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos projekt  

● társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 13+13 óra = 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka  

● aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

● képaláírások megfogalmazása  

● időjárás-jelentés készítése 

− egy izgalmas sportesemény megtekintése a német nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

● szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

● lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték  

● interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

− csoportos interjú: aktuális téma feldolgozásához, vélemények kifejezése irányított 

kérdések segítségével 

Unterhaltung 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 



− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékok Feste und Feiertage témakörben 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

● saját szórakozási szokások  

● kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése: szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a 

legkedveltebb? 

− egyéni internetes kutatások németül különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− német tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés németül  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 
− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű, egyszerű információ megszerzése 

Javasolt tevékenységek: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából  

− poszter készítése  

− prezentáció 



Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1.5.: 11-12. évfolyam 



Heti óraszám 11. évfolyam: 4 óra 

Heti óraszám 12. évfolyam: 4 óra 

 

A 11. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

óraszáma: 

A 12. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

óraszáma: 

144 óra/év, 4 óra/hét 

120 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyvek 

56543 Maros – Gottlieb: KON-TAKT 3  

Lektion 5-8 

LX-0140-2: 23 Tolle Themen für Teenager 

NT-56510 Feladat- és tesztgyűjtemény a német 

középszintű írásbeli érettségihez CD 

melléklettel 

 

 

A 11. évfolyamra már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a második idegen nyelvből a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását tovább fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére már rendelkezik 

bizonyos szintű tudással és tapasztalattal ahhoz, hogy nyelvtudását fel tudja használni a 

körülötte lévő világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós 

kommunikációra, kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció, a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia nyelvtudása önálló 

fenntartására és továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai 

életében való használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2+ szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-

10. évfolyamokon meghatározottakra épülnek, azok további fejlesztését egészítik ki. 

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen 

Supermarkt? Gehen Sie hier geradeaus, dann…) 

− véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.) 

− egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.) 

− egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich 

nicht. Das stimmt nicht.) 

− akarat kifejezése (Ich will.) 

− képesség kifejezése (Ich kann.) 

− lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…) 



− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es 

tut mir leid, ich kann nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen 

Tee, bitte?) 

− kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? 

Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne. Nein, danke.) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. 

Nein, es tut mir leid.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!) 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...) 

− események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.) 

Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war 

sehr interessant. Ich habe gestern viel geschlafen.) 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach 

Österreich fahren.) 

− birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.) 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!) 

− minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als 

Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich 

toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die 

Ecke), elöljárószók részes és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), 

időpontok - Wann? (von … bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr) 

− modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will 

heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. 

Der Kranke darf noch nicht aufstehen) 

− esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das 

Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte der Schüler sind sehr interessant.) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, 

oder, denn, aber, weil, deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man) 

− szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza 

utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

−  adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

−  adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 



A 11–12. évfolyamon a német mint idegen nyelv tantárgy óraszáma: 264 óra (144+120 

óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 11. évfolyam 12. évfolyam 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 

20 12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 

13 12 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 

18 9 

Reisen und Urlaub, Tourismus 9 8 

Öffentliches Leben  8 9 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 12 10 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 10 15 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 11 

Aktuelle Themen 13 10 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 7 

Unterhaltung 10 7 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 11 10 

Összes óraszám: 144 120 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 



nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, 

szórakozás 

Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 20+12 óra = 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 



− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde, Verwandte 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

und weitere Umgebung, mein Wohnort 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, Kleider und Accessoires 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, Schul- 

und Familienfeiern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeitaktivitäten, gesunde Ernährung, zum Arzt gehen, Hausarbeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten, positive und 

negative Charakterzüge 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

● közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

● érdekes családi történetek a múltból 

● családi ünnepek 



● szomszédi kapcsolatok 

— szóbeli mini-prezentációk: a mai és a régmúlt mindennapjainak összehasonlítása 

— projektmunka csoportban: város tervezése helyszínek megnevezésével 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt 

● családok a német nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

● a modern kor családtípusai 

● szerepek a családon belül 

— vitafórum: pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték: pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése: családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok 

és különbségek 

— közvélemény kutatás: hobbik, érdeklődési körök 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 13+12 óra = 25 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− Környezethez tartozó információk átadása 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— internetes kutatás  

● veszélyeztetett állatok 

● kihaló növényfajok 

● nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

● a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése  

● veszélyben a Földünk 

● a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

● a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

● mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum  

● hasznosak-e az állatkertek? 

● jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— egy német nyelvű természetfilm megtekintése 

— projektmunka: kiskedvenc bemutatása kép segítségével (képességek, szokások 

bemutatása) 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

Óraszám: 18+9 óra = 27 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 



− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens, Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni kutatás és képes beszámoló 

● régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

● a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 



— csoportmunka / projekt:  

● egy osztályprogram megtervezése 

● ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók - érdekes iskolák a világ különböző 

részeiben 

— vitafórum 

● hasznos-e az iskolai egyenruha?  

● jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

● milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése  

● beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

● panaszkodó e-mail írása egy németországi barátomnak a sok házifeladatról  

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 9+8 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen und 

Reiseleiter 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, 

Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise und 

Gruppenreise, kulturelle Unterschiede 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK. 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

● híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

● híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 



● lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

● ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

● hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra: utazási előkészületekről lista 

készítése 

— internetes kutatás 

● érdekes, szokatlan szállások 

● különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban 

● ki melyik országot szeretné megismerni, melyik a legnépszerűbb célpont? 

● ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart?, Balaton?, hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

● szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

● ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Öffentliches Leben  

Óraszám: 8+9 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte und 

Sehenswürdigkeiten im In- und Ausland, Leben in der Stadt und auf dem Land 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Dienstleistungen, Wegbeschreibung, Auskunft geben, Vorstellung von 

Sehenswürdigkeiten  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Freizeit, Kultur, Sport, Lesen, Filme, Unterhaltung 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka, egyéni bemutatók 

● mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

● mi szórakoztat minket? 

— vitakészség fejlesztése 

● vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

● ’mozik’ – kellenek még? 

● klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése  

● brossúrák, adatlapok kitöltése 

● film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy német nyelvű novella órai feldolgozása 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 12+10 óra = 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Sprachkönnen 

und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprache 



− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata 

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

● új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

● a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról 

● a dialektusokról 

● kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

● évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

● könnyített olvasmány tartalmának előadása rövid szerepjátékkal 

— íráskészség fejlesztése 

● cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: ’LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

● német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

célnyelven 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 10+15 óra = 25óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismerkedik hazai idevágó legfőbb országismereti és történelmi eseményekkel a 

célnyelven; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete 

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

● a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

● a falvak szerepe manapság a két országban 

● mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— internetes kutatómunka 



● a karácsonyfa eredete és elterjesztése 

● a német himnusz eredete és története 

— prezentáció 

● a karácsony ünneplése a világ országaiban 

● a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— játék 

● leírás készítése/receptek – magyar vagy német specialitás? 

● kvíz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

● milyen kulturális meglepetés érhet a célnyelvi országban? 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 10+11 óra = 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

— projektmunka (egyéni) 

● szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

● egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

● melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

● kell-e a mindennapos testnevelés? 

● fontos-e a zene és a tánc? 

● kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

● fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 



● szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

● történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 13+10 óra = 23 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− online videók megtekintése  

● hírműsorok  

● aktuális eseményekről szóló tudósítások 

● riportok 

− szerepjáték 

● ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

● TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

− internetes kutatómunka 

● egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

● szókincsfejlesztés a média világához 

− nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

● a szalagcímek nyelvezete 

● az újságcikkek stílusa, szerkezete 

● különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 10+7 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 



− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen, Technik im Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Nutzung 

der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben… 

● a közlekedést? 

● a házimunkát?  

● az oktatást? 

● a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

● a világ legfontosabb találmányai 

● a kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

● a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

● az internet jövője 

● mire jó a virtuális valóság?  

● haladás-e minden változás? 

● közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

Unterhaltung 

Óraszám: 10+7 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 



− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú nyelvtanulás céljára 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 

● külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

● hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

● érdekes kiállítások, múzeumok bemutatása 

— kedvenc filmem bemutatása németül 

— kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

● a szöveg leírása és értelmezése 

— egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

— egy német nyelvű játékfilm közös megtekintése, megvitatása 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 

Óraszám: 11+10 óra = 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri és igyekszik azokat 

kihasználni; 



− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó releváns német nyelvű információ megszerzése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videofelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

o projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók német nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 



stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1.6.: Nyelvi előkészítő évfolyammal induló 

gimnáziumi képzés 
Heti óraszám: 12 óra 

 

Bevezető 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

A 9. Nyek-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet 

játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább 

középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során 

felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  

A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész 

életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  



Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek 

felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más 

tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan 

fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival 

közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 

fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben 

kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik 

az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely 

során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket 

logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen 

nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő 

kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 

lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 

csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 

melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 

növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az 



anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad 

a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 

foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 

tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló 

nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok 

stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása 

és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint 

a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már 

képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint 

interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen német nyelven.  

Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a 

nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, 



és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben 

segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen 

nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is 

segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai 

feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen 

és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 

segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is 

integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább 

a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 



nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Óraháló a kilencedik nyelvi előkészítő osztálytól a tizenkettedik osztályig 

évfolyam 9.NYEK 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 
12 4 4 4 4 

hetek  

száma 
36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 
432 144 144 144 120 

KER  

szint 
A1+ A2 B1- B1 B1+ 

Tananyag:  

Kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített 

olvasmányok. A kiválasztás szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

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

is 

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

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

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

 

9. Ny (nyelvi előkészítő) évfolyam 

A 9. NY (nyelvi előkészítő) évfolyamon a 

német nyelv tantárgy alapóraszáma: 

 432/év, 12 óra/hét 

Javasolt tankönyv: 56541 Maros: KON-TAKT 1  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 

nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  



Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza 

nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 

elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint 

boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik. A 9 Nyek-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány 

és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 

összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi 

témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

 

Nyelvi funkciók  

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 

− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 



− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

− öröm kifejezése (Das freut mich!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 

− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 



Nyelvi elemek, struktúrák 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

− birtoklás: haben, birtokos névmás 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9. NYEK évfolyamon a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 432 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

83 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 41 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 23 

Reisen und Urlaub, Tourismus 16 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 41 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 41 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 23 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 35 

Aktuelle Themen 41 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 26 



Wissenserwerb, Wissensvermittlung 62 

Összes óraszám: 432 

 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 
Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, 
szórakozás 

Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti 
témák 

Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 



Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 83 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok a német nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 



o szerepek a családon belül 

— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Stadt, 

Dorf 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter, Jahreszeiten 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Német nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

Óraszám: 23 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 



— Játék 

o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb 

célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Öffentliches Leben 

Óraszám: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants,  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 

— Német nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid német novella órai feldolgozása 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 41 óra 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 23 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

o legfőbb sportágak a két országban 

o hazánk és Németország összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek 

bemutatása  

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 35 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 



− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 41 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 26 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Technologie 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,  

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK 
— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  



o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 62 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése az németes faliújságon írásban 

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja 

tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen komplexen történik. 

Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen kitér. Alapelv, hogy 

értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket értékelje. Az 

értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, 

motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  



A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

1.6.1.: 9 – 12. évfolyam 
Heti óraszám: 4 óra 

Javasolt tankönyvek a 9.-12. évfolyamokon: 

9. évfolyam 56542 Maros – Gottlieb: KON-TAKT 2 

10. évfolyam 56543 Maros – Gottlieb: KON-TAKT 3 

11-12. évfolyam 

LX-0140-2 23 Tolle Themen für 

Teenager 

NT-56510 Feladat- és tesztgyűjtemény 

a német középszintű írásbeli érettségihez 

CD melléklettel 



NW-35 Német középszintű érettségi 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

● témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

● témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

● minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

● egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

● alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is 

● tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

● nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

● alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

1.6.2.: 9-10. évfolyam 

A 9. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

A 10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyv: 

 

56542 Maros – Gottlieb: 

KON-TAKT 2 

56543 Maros – Gottlieb: 

KON-TAKT 3 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 

nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza 

nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 



elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint 

boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és 

technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 

összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi 

témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. 

évfolyamra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, 

de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 



− elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber 

...) 

− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

− elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

− mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

− beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 



− segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

− feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

− magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

− bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 

− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto 

reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

− zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

− mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir 

den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du 

singst.)  

− névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

 

A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra (9. évfolyam 144 óra, 

10. évfolyam 144 óra). 



A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 9.évfolyam 10. évfolyam 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

27 27 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
14 14 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 
8 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 8 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 14 14 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 14 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 8 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 10 

Aktuelle Themen 13 13 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 20 

Összes óraszám: 144 144 

 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 



nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

Óraszám: 27+27 óra = 54 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 



− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

● közeli és távoli rokonok 

● kedvenc rokonaim - miért? 

● névadási szokások a családon belül  

● érdekes családi történetek a múltból 

● jövőképem (plakát, prezentáció) 

● példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

● különbségek, hasonlóságok 

● a mai kor családtípusai 

● szerepek a családon belül 

● a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

● a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

● pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

● pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

● telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

● a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

● veszélyeztetett állatok 

● eltűnő növények 

● nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

● a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  



● veszélyben a Földünk 

● a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

● a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

● mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

● hasznosak-e az állatkertek? 

● jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  



− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— szerepjátékok: 

● konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

● különböző foglalkozások bemutatása 

● ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

● régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

● a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

● egy osztályprogram megtervezése 

● ’Az ideális iskola’ jellemzői 

● kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

● érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

● hasznos-e az iskolai egyenruha?  

● jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

● milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

● beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

● e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

● híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

● híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

● lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

● ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

● felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

● érdekes, szokatlan szállások 

● különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

● ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 



● ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

● szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

● ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

● egyéni vagy társasutazás? 

● üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

−  Interakció a közéleti tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— vitakészség fejlesztése:  

● vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

● az olvasás szerepe a 21. században 

● ’mozik’ – kellenek még? 

● Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

● brossúrák, adatlapok kitöltése,  

● film/könyvajánló brossúra készítése 

● plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

● szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

● a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

● külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

● hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

● kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

● mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

● mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám:14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 



− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 

− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK 
— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

● új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

● a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

● a dialektusokról 

● kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

● évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

● cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

● német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 



TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka 

● a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

● Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

● a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

● a karácsonyfa eredete és elterjedése 

● a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 

● a karácsony ünneplése a világ országaiban 

● a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

● leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

● kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

● milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám:10+10 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— projektmunka (egyéni) 

● szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

● egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más 

tudásterület témaköreiről 

— vitafórum 

● melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

● kell-e a mindennapos testnevelés? 

● fontos-e a zene és a tánc? 



● kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

● fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

● szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

● egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 13+13 óra = 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

● hírműsorok  

● aktuális eseményekről szóló tudósítások 

● riportok 

— szerepjáték 

● ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

● TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

● egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

● szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

● a szalagcímek nyelvezete 

● az újságcikkek stílusa, szerkezete 

● különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

● a közlekedést? 

● a házimunkát?  

● az oktatást? 

● a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

● a világ legfontosabb találmányai 

● a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

● a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

● az internet jövője 



● mire jó a virtuális valóság?  

● haladás-e minden változás? 

● a közösségi média előnyei és hátrányai 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 20+20 óra = 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven 

TEVÉKENYSÉGEK: 
− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

● prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

● kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

● német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

− projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  



A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1.6.2.: 11-12. évfolyam 
Heti óraszám: 4 óra 

A 11. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

A 12. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

144 óra/év, 4 óra/hét 

120 óra/év, 4 óra/hét 



 

Javasolt tankönyvek 

LX-0140-2 23 Tolle Themen für Teenager 

NT-56510 Feladat- és tesztgyűjtemény a német 

középszintű írásbeli érettségihez CD 

melléklettel 

 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy később, legalább a középszintű, de felsősoktatási felvételi esetén a 

12. évfolyam végére  az emelt szintű érettségi követelményeit is sikeresen teljesítse. 

Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, 

hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  

Az e szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a 

szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi 

információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel 

kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében 

világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly 

korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott 

köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek 

megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, 

a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb 

szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban 



folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos 

stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre 

inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás 

során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is 

alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora 

és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az 

érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a 

különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. 

A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka 

világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt 

az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 

megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az 

angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges 

stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a 

feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a 

legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 



A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák):  

− álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

− érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

− egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

− kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 

− mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

− javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

− konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

− statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild 

geht hervor, … An letzer Stelle steht …) 

− reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

− érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

− érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

− egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

− feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

− óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn 

ich bloß nichts gesagt hätte!) 

− mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 



megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur 

Verfügung.) 

− cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

− Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

− főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

− folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

− módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

− elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

− az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

− létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

− életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 264 óra (144+120 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 11. évfolyam 12. évfolyam 
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
9 12 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung 

und Umwelt 
12 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 9 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 5 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 5 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 5 

Aktuelle Themen 8 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und 
Abhängigkeit 

15 
7 

Wirtschaft und Finanzen 10 8 

Arbeitswelt und Karriere 10 7 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 5 

Vorbereitung auf das Abitur 24 30 

Összes óraszám: 144 120 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 



Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 



A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 9+12 óra = 21 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 



− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, 

Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, 

Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, 

Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und 

negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

− Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatás 

● a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

● milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

● a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

● modern családok 

● az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

● orvosi ellátás igénybevétele 

● ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 



● az életem 15 év múlva  

● híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

● az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

● ’A házasságok az égben köttetnek’ 

● vannak-e még családi példaképek? 

● a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

● a Mama Hotel lakói 

● hagyományos vagy modern családmodell? 

● piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

● ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

● valóban „ruha teszi az embert”? 

● hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 

● minden biotermék bio? 

● a márkanevek szerepe a társadalomban 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 12+8 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 



− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 



● természeti kincsek a lakóhelyemen  

● mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

● a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

● természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

● alternatív energiaforrások 

● globális felmelegedés 

● a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

● családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

● valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 

● miért népszerűek a lakóparkok? 

● a hulladékprobléma megoldható? 

● vidék vagy város? 

● gazdaságosak az új energiaforrások? 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 8+9 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue 

Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  

− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— szerepjáték 

● telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

● prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

● plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

● a turizmus pozitív és negatív hatásai 

● olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

● szervezett vagy egyéni utazás? 

● valóban olyan vonzó a kempingezés? 

● hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 



− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka  



● kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

● egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

● útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

● GPS vagy útbaigazítás? 

● kidobhatjuk már a papír térképeket? 

● az e-könyvek előnyei és hátrányai 

● hobbi- vagy versenysport? 

● gyorsétterem vagy házi koszt? 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 



− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— interaktív térképek használata  

● ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

● ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

● szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

● szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

● 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

● egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

● miért halványulnak el a dialektusok? 

● internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

● a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 8+6 óra = 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 



− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 

− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció készítése és bemutatása  

● Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb 

kapcsolódásai 

— projektmunka  

● Magyarország rövid történelme 

● a DACHL országok rövid történelme 

● a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

● hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

● mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

● egy célnyelvi ország gasztronómiája  



● magyar receptek német nyelvű interpretálása 

● milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

● fontos-e a hagyományok életben tartása? 

● fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

● miben hasznos a globalizáció?  

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
—  egyéni projektmunka 

● a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

● poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 



TEVÉKENYSÉGEK: 
— pármunka  

● célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

● a német sajtótermékek fajtái 

● német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

● aktuális hírek olvasása 

● az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— osztálymunka 

● német nyelvű híradó rendszeres nézése 

● iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 10+4 óra = 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 



− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— internetes kutatómunka 

● találmányok 

● a jövő technikái 

— egyéni projekt 

● az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

● a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

● mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

● az internet pozitív és negatív oldalai  

● lesz-e az unokámnak telefonja? 

● lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

● az okosház mindent megold? 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

Óraszám: 15+7 óra = 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 



− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— egyéni projekt 

● különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

● hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

● önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

● szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

● megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

● korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

● megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

● megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Wirtschaft und Finanzen 

Óraszám: 10+8 óra = 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 



− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK:  
— egyéni projekt 

● a pénz kialakulása, története 

● az első bankok 

— szerepjáték  

● banki ügyintézés  

● számlanyitás 

● reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

● valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

● spórolás-költekezés 

● a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

● hitelek, állami támogatások 



● a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

● ki kezelje a családi kasszát? 

● a munka jutalma a zsebpénz? 

● hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

● a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

Arbeitswelt und Karriere 

Óraszám: 10+7 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, 

kritisches Denken, Mobilität 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 



− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— önálló szövegalkotás  

● jelentkezés álláshirdetésre 

● német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

● állásinterjú 

● beszégetés egy állásbörzén 

— olvasott szövegértés fejlesztése 

● álláshirdetések böngészése 

● munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

● egy munkahelyi projekt kidolgozása 

● közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

● nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

● csak az egyetem lehet a cél? 

● létezik ideális munkahely? 

● hazai vagy külföldi munkavállalás?  

Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

Óraszám: 6+5 óra = 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összetett információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  



− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

TEVÉKENYSÉGEK: 
— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 

— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

Vorbereitung auf das Abitur 

Óraszám: 20+35 óra = 55 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

TEVÉKENYSÉGEK: 
— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 

— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 



stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Fontos, hogy a tanulók a tanév során olyan számonkérési formákkal adjanak számot tudásukról, 

amik megegyeznek az érettségi vizsgák formáival, ezzel is segítvén őket a sikeres vizsgához. 

A 12. évfolyamon is minden tanegység végén terveztünk összefoglaló órákat és számonkérést, 

hogy a vizsga-felkészítés fázisában legyen lehetőség minden témakörből ellenőrizni a 

megszerzett tudást. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

 

1.7.: Nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi 

képzés - 2. idegen nyelv 

 

Bevezető 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

Az idegen nyelvek tanítása eltér a többi tantárgyétól abból a szempontból, hogy nem a tartalmi 

ismeretek átadásán van a hangsúly, hanem azoknak a készségeknek a kialakításán és állandó 

fejlesztésén, melyek segítségével a tanuló saját gondolatait és elképzeléseit idegen nyelven is 

ki tudja fejezni. 

A 9. Nyek-12. évfolyamon az idegennyelv-tanítás szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett nyelvi fejlesztésre, valamint annak eredményeire. Továbbra is fontos szerepet 

játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre inkább 

középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a továbbtanulás során 

felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság fejlesztése. Ebben a nevelési-oktatási 

szakaszban folytatódik az eddig megszerzett nyelvi ismeretek bővítése, illetve az idegen nyelv 

felépítésének és szerkezetének még mélyebb és árnyaltabb megismerése.  



A diák aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az egész 

életen át tartó nyelvtanulás megalapozásának. Fejlesztéséhez szükség van a tanulási stratégiák 

egyre tudatosabb elsajátítására, további útmutatásra az önálló tanuláshoz, valamint az 

önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére.  

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái:  

Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a korábban tanult elemek 

felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló képessé válik a 

nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul más 

tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 

hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák:  

A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, hogy az élő idegen nyelven árnyaltan 

fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse gondolatait, hallgassa meg társait, társaival 

közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, információt és tudást osszon meg. Képekre, 

ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt 

fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket felhasználva, párban vagy csoportban, további 

kommunikációs feladatokat old meg. Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben 

kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák:  

Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális eszközöket, forrásokat és 

mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit és pragmatikáját 

megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. Ezzel lehetővé válik 

az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók fejlesztése digitális 

felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több szempontból fejlődik a gondolkodása, mely 

során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, felidézni, az egymásra épülő elemeket 

logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott témák hatására mérlegelő idegen 

nyelvgondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti kódváltást lehetővé tevő 

kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az információszerzési és tudásmegosztási 

lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák:  

A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a nyelvórákon gyakran párban vagy 

csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción alapuló tanulási tevékenységek is, 

melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, cél- és feladattudata. A nyelvtudás 



növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti más nemzetek tagjaihoz, 

kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái:  

Az idegen nyelv tanulása során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek 

történelmére, kultúrája közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az 

anyanyelvi kötődés és az a mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad 

a kreatív, alkotó jellegű önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában 

foglalja a tanuló életkorának megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos 

tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák:  

A kompetencia fejlesztése valós nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével 

valósul meg. Egy nyelvi feladat megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és 

digitális forrásokat használ, kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről 

beszámol, és mindezek felkészítik a munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegen nyelv-oktatás a középiskolában is tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló 

számára olyan életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő helyzeteket teremt, amelyekben a 

nyelvet eszközként, hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza, és birtokában van a megfelelő szókincsnek.  

Kiemelten fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő 

szemlélet, mely épít a más tantárgyak keretében szerzett ismeretekre, és az idegen nyelven 

megszerzett tudással pedig gazdagítja más tantárgyak tanulását. Projektfeladatok, 

információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, mind-mind történhet idegen 

nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló információcserére.  

A hosszú távon is fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, 

hogy a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a 

tanulót a nyelvórán egyre nagyobb mértékben felkészítsük. Mindezek révén a tanuló 

nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás fontos szerepet tölt be a 

körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében. A nevelési-oktatási szakasz fő 

célkitűzése tehát a felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai 

nyelvtanításon túl fontos szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, valamint általában 

a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási lehetőségek, (idegen nyelvű filmek, könnyített 

olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű színi előadások, internetes kutatási feladatok 

stb.), amelyek feltételezik és fejlesztik az aktív, önálló tanulói magatartást. Ennek kialakítása 

és megalapozása a nyelvórák egyik fontos feladata. Fontosak a kooperatív módszerek, valamint 

a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú tervezést, a probléma- és 

folyamatközpontú gondolkodást, és általában a célnyelven folytatott kommunikációt. A 

nyelvoktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási sajátosságok és 

igények is.  



A nyelvtanítás folyamatában szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak feldolgozásához 

segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak köszönhetően a diák már 

képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen és létrehozzon szöveget, valamint 

interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen német nyelven.  

Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek által a 

nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot teremthet anyanyelvi beszélőkkel, 

és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága erősödik. Az ismeretszerzésben 

segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a rendszeres idegen 

nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan készíthet el. E 

tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát továbbra is a pozitív, stresszmentes, 

jó hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanár és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a középiskolában is 

segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai 

feladatokban. Önbizalma erősödik, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére. A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, és egyre inkább szívesen 

és tudatosan használja nyelvtudását. Képes saját hibáit észrevenni, javítani, valamint saját és 

társai haladását értékelni. 

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű szöveg, mely a nyelvtanuló számára tartalmi és nyelvi szempontból is 

illeszkedik életkorához és érdeklődéséhez. A jól megválasztott, megbízható tananyag nagy 

segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. E nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia 

tudatos fejlesztése egyre elvontabb és összetettebb szövegek révén. A nyelvtanulónak képessé 

kell válnia arra, hogy a szövegeket megértse, és az azokból kinyert információkat fel tudja 

használni saját kommunikációs céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a 

nyelvi eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazottan kell, hogy megjelenjenek. A nyelvtanulót arra is képessé kell tenni, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, és szövegkohéziós, valamint figyelemvezető eszközöket használjon. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása továbbra is kontextusba ágyazottan, szövegek alapján, 

konkrét beszédhelyzetekben akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel megsegítve történik. 

A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében továbbra is 

integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.   

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

Tanulási eredmények 



Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti B2 nyelvi szint a 

kimeneti cél, ezen belül a továbbtanulni nem szándékozó tanulónak fel kell készülnie legalább 

a középszintű idegen nyelvi érettségi követelményeinek sikeres teljesítésére. A nevelési-

oktatási szakasz végére a tanuló témakörtől függetlenül ismer és tudatosan alkalmaz 

nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat, képessé válik arra, hogy nyelvtudását valós, 

személyes, tanulással kapcsolatos vagy szakmai céljaira alkalmazza, valamint készül az aktív 

nyelvtanulás eszközeivel az egész életen át tartó tanulásra. Ezeket más tanulási területeken is 

alkalmazza kompetenciáinak mélyítésére.  

Óraháló a kilencedik nyelvi előkészítő osztálytól a tizenkettedik osztályig 

évfolyam 9.NYEK 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 
6 4 4 4 4 

hetek  

száma 
36 36 36 36 30 

éves 

óraszám 
216 144 144 144 120 

KER  

szint 
A1+ A2 B1- B1 B1+ 

Tananyag:  

Kurzuskönyvek, készségfejlesztő könyvek, vizsgára felkészítő könyvek és könnyített 

olvasmányok. A kiválasztás szempontjai: 

1. témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

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

is 

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

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

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

9. Ny (nyelvi előkészítő) évfolyam 

A 9. NY (nyelvi előkészítő) évfolyamon a 

német nyelv tantárgy alapóraszáma: 

 216/év, 6 óra/hét 

Javasolt tankönyv: 56541 Maros: KON-TAKT 1  

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 



célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 

nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza 

nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 

elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint 

boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 

tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik. A 9 Nyek-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány 

és technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 

összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi 

témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok. A hozzájuk rendelt óraszámok továbbra is ajánlások, inkább a 

tématartományok feldolgozásának javasolt mélységét jelölik.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A2 nyelvi szintet.  

Nyelvi funkciók  

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! 

Guten Morgen! Guten Abend! Tschüss! Auf Wiedersehen!) 



− köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.) 

− megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …) 

− bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.) 

− információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne 

in … Woher kommst du? Ich komme aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den 

Ferien?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es 

geht mir super.) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.) 

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.) 

− jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! 

Viel Spaß! Gute Besserung!) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes 

neues Jahr.) 

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva! Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße) 

− véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!) 

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde 

ich toll.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine 

Mutter.) 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich 

spiele auch!) 

− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.) 

− nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?) 

− alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.) 

− betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den 

Text!) 

− akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!) 

− öröm kifejezése (Das freut mich!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!) 

− ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.) 

− javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)  

− kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. 

Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!) 



− kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? 

Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.) 

Nyelvi elemek, struktúrák 

− cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. 

Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék 

(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest 

den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.) 

− birtoklás: haben, birtokos névmás 

− felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!) 

− mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség 

(eins, zwei, erste, zweite, ein Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts) 

− térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, 

oben, unten, in) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, 

jeden Tag), időpontok - Wann? (am Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, 

diese Woche, nächste Woche) 

− szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), 

névmások (das, ich) 

− kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?) 

− modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich 

mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein 

Eis?) 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

− felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

A 9. NYEK évfolyamon a német nyelv tantárgy alap-óraszáma: 216 óra 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

33 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 14 

Reisen und Urlaub, Tourismus 11 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 16 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 18 



Aktuelle Themen 20 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 17 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 27 

Összes óraszám: 216 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 



Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 33 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Bekannte, 

Familienmitglieder, Freunde 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: unmittelbare 

Umgebung, Zuhause 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Kleider 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbys, 

Mahlzeiten, Kleidungsstücke 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Weihnachten, Ostern, Geburtstag) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása 

− Interakció a személyes tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  

o közeli és távoli rokonok 

o kedvenc rokonaim – miért? 

— Internetes kutatómunka és csoportos projekt: családok a német nyelvű országokban 

o különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 



— Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban 

o feladataim a családban – sok/kevés? 

o szabályok a családban (például internet használata) 

— Szerepjáték  

o pl. a ruhaüzletben, fodrásznál, moziban 

— Prezentáció készítése  

o családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— Közvéleménykutatás  

o érdeklődési körök 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, Stadt, 

Dorf 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Wetter, Jahreszeiten 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás  

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

— Prezentáció készítése  

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Német nyelvű természetfilm megtekintése és feldolgozása 

Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

Óraszám: 14 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in der Schule, Mitschüler 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schule 



− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulunterricht, Nachmittagsprogramme, Feste in der Schule, Schultraditionen, 

Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des Sprachenlernens/der Sprachverwendung 

außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Lernen, 

Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, Gemeinschaftsprogramme, 

Traditionspflege  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Schulfächer, 

Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, Sprachkönnen und Sprachkenntnisse 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni (internetes) kutatás, képes beszámoló 

o régi és új iskolám összehasonlítása 

— Csoportmunka, projekt 

o egy osztályprogram megtervezése 

o az ideális iskola jellemzői 

— Vitafórum 

o hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

— Íráskészség fejlesztése  

o beszámoló iskolai eseményről az iskolai újság részére 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 11 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Reiseziele, 

Sehenswürdigkeiten 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Reisedokumente, Verkehrsmittel 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban  

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

— Internetes kutatás 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék 



o találd ki, melyik magyar nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

Öffentliches Leben 

Óraszám: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Angestellte 

in sozialen Institutionen und im Dienstleistungssektor  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle und 

öffentliche Institutionen, Dienstleistungen, Restaurants,  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Eintrittskarten, 

Unterlagen, Prospekte 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Ereignisse, Unterhaltungsmöglichkeiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Freizeitaktivitäten, Hobbys, Kunst und kulturelle Veranstaltungen 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

− Interakció a közéleti tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

o kedvenc szórakozási formáink 

— Vitafórum 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Adatlapok kitöltése 

— Német nyelvű film megtekintése, megbeszélése 

— Rövid német novella órai feldolgozása 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása. 



TEVÉKENYSÉGEK 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— Internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentése, eredete, szinonímái 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése 

o ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— Osztálykönyvtár 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— Íráskészség fejlesztése 

o német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

 Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 16 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi országok főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka, (internetes) kutatómunka 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Németországban 

o legfőbb sportágak a két országban 

o hazánk és Németország összehasonlítása –hasonlóságok, különbségek 

bemutatása  

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

— Vitafórum 

o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

— Játék 

o kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 18 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Egyéni projektmunka 



o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— Vitafórum 

o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 20 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek 

és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Videók megtekintése és feldolgozása 

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o TV interjú készítése egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 17 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushaltsgeräte, Mobiltelefone, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Technologie 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet,  

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o a kommunikációt? 

o A világ internet nélkül? 



— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán 

o „Én és a telefonom”  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o mire jó a virtuális valóság?  

o haladás-e minden változás? 

o a közösségi média előnyei és hátrányai 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 27 óra 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Projektmunka  

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o kedvenc témák feldolgozása posztereken, majd ezek kiállítása az osztályban 

o német nyelvű filmek, programok ismertetése az németes faliújságon írásban 

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit az egyes iskolák pedagógiai programja 

tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen komplexen történik. 

Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen kitér. Alapelv, hogy 

értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói teljesítményeket értékelje. Az 

értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem a teljesítmény, hozzáállás, 

motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 



A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– minősítő-szelektáló (szummatív)  

– összegző-lezáró értékelés (osztályzás). 

 

 

9 – 12. évfolyam 

Javasolt tankönyvek a 9.-12. évfolyamokon: 

9. évfolyam 56542 Maros – Gottlieb: KON-TAKT 2 

10. évfolyam 56543 Maros – Gottlieb: KON-TAKT 3 

11-12. évfolyam 

LX-0140-2 23 Tolle Themen für 

Teenager 

NT-56510 Feladat- és tesztgyűjtemény 

a német középszintű írásbeli érettségihez 

CD melléklettel 

NW-35 Német középszintű érettségi 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

● témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

● témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 



● minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

● egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

● alkalmasak az idegen nyelvi kompetencia mellett a többi kulcskompetencia fejlesztésére 

is 

● tartalmaznak az „e-learning”-hez is tananyagot 

● nem tartalmaznak negatív attitűdre buzdító, valamint erőszakra serkentő témákat, 

feladatokat 

● alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

1.7.1.: 9-10. évfolyam 
Heti óraszám 9. évfolyam: 4 óra 

Heti óraszám 10. évfolyam: 4 óra 

 

A 9. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

A 10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma:  144 óra/év, 4 óra/hét 

Javasolt tankönyv: 

 

56542 Maros – Gottlieb: 

KON-TAKT 2 

56543 Maros – Gottlieb: 

KON-TAKT 3 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban 

megalapozott idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi 

alapkészségek, valamint egyre hangsúlyosabban a társadalom és nyelvhasználat, a jel- és 

szabályrendszerek és az interkulturális kompetenciák együttes fejlesztése a feladat, és mindez 

továbbra is összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb kulcskompetenciákkal és nevelési 

célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az idegen nyelvi tartalmakon 

keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének igényét, az ismeretek, a tudás 

átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési vágyat, a 

nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális kompetenciák kialakítását.  

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb, valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, 

hogy a használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás 

egyik alapvető kulcsa. Egyre inkább kész arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza 

nyelvi ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az 

elsajátított nyelvi eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint 

boldogulásához igazodó, valós kommunikációs helyzetekben használhassa.  

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. 

A változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, 

például projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon, és ezek során használja 

kreativitását, problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos 

és digitális csatornákon keresztül is. Érzékenységéből adódóan különösen fontos az irányító 



tanár támogató visszajelzése, a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját, és mások hibáit felismerni, és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is.  

Az egyéni érdeklődés figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon 

kívül is szívesen foglalkozik. A 9-10. évfolyamon új témakörként megjelenik a tudomány és 

technika, a kommunikáció, az utazás és turizmus, és a már ismert témakörök is bővülnek, 

összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és a környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és 

társadalom témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi 

témakör, valamint a személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig 

hangsúlyosabbá válnak a kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és 

nyelvtanulási tématartományok.  

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és 

érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi olvasmányokkal ismerkedik meg.  A gondosan 

kiválasztott, autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a szövegalkotási, 

szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és tudásmegosztás az 

általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. 

 A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet.  

Az egyes témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók az adott szakasz végére 

elsajátítandó nyelvi funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák, célnyelvi példákkal. A 9. 

évfolyamra vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, 

de ezek további gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...) 

− sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!) 

− elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...) 

− csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!) 

− remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!) 

− bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!) 

− ígéret kifejezése (Ich mache das schon!) 

− szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.) 

− elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt 

phantastisch. Danke.) 

− ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr) 

− elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.) 

− bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich 

regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.) 

− események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum 

Schluss besichtigten wir die Burg.) 

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?) 

− felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?) 



− bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.) 

− gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr 

nett von Ihnen.) 

− együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.) 

− hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.) 

− félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.) 

− egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer 

Meinung.) 

− véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass… 

− ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber 

...) 

− szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!) 

− emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…) 

− reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... 

beschweren.) 

− tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …) 

− segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon.) 

− beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier 

hinzufügen, …) 

− megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.) 

− körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...) 

− érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.) 

− elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – 

Danke.) 

− közömbösség (Das ist mir egal.) 

− indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) 

− szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.) 

− megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, 

Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.) 

− elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich) 

− mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend) 

− beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.) 

− segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.) 

− engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.) 

− feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….) 

− magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht 

man dieses Programm? Das braucht man zum Lernen.) 

− bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.) 

Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben 

olvasható német nyelvű kifejezések példák): 

− személytelenség (Es ist warm. Es schneit.) 



− függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.) 

− vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du 

viel? Ich denke daran, …) 

− főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein 

Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte) 

− modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke 

durfte nicht aufstehen.), brauchen zu + Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.) 

− műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto 

reparieren.) 

− szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. 

Sie sind eingeladen worden.) 

− zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.) 

− mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi 

mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), 

helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói 

mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és 

utóidejűségre (Nachdem Liza die Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) 

vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht teilnehmen, 

weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir 

den neuen Film anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du 

singst.)  

− névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, 

dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)  

− feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, 

würde (Was würden Sie tun, wenn sie eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes 

módban (könnte, müsste stb.) 

− kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 
− az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 

− az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

A 9–10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 288 óra (9. évfolyam 144 óra, 

10. évfolyam 144 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 9.évfolyam 10. évfolyam 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und 

Gesellschaft 

27 27 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 

Umwelt 
14 14 



Themen und Situationen im Bereich der Schule und 

Ausbildung 
8 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 8 

Öffentliches Leben, Unterhaltung 14 14 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 14 14 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 8 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 10 10 

Aktuelle Themen 13 13 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 8 8 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 20 

Összes óraszám: 144 144 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Osztálytermi témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

az iskola, iskolai szabályok, iskolai nyelvi 

helyzetek 

Etika: 

osztálytársak és barátság 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 

nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 



Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

Óraszám: 27+27 óra = 54 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a 

cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel 

történő jellemzésével; 

− leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 

ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

− előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének 

megfelelő ismert témáról folytatott társalgásban;  

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő helyzetekben 

alkalmazza; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 



− szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi 

interakciók során; 

− a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az 

érdeklődési körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

− a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében 

tesz fel releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a 

hozzá intézett célnyelvi kérdésekre; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches 

Fachpersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Freizeitorte, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Persönliche Dienstleistungen 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 

Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste, 

Schul- und Familienfeiern, Sportarten, Sportereignisse, Krankheiten  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Hobbys, Freizeitaktivitäten, Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, 

Gewohnheiten, gesunde Ernährung, Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, 

Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, tägliche Aufgaben,  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, soziale Beziehungen, Kleider und Mode, häufige Krankheiten und 

Verletzungen, medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause, positive und negative 

Charakterzüge Wohlstand, Lebensphasen, Zukunftspläne, persönliche Erfolge und 

Misserfolge, Jungsein, Frauenrolle-Männerrolle  

− Személyes élethez tartozó információk átadása  

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Interakció a személyes tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projekt (plakát készítése): a sport fontossága, egészséges életvitel 

— kutatómunka: házi gyógymódok, házi praktikák 

— projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  



● közeli és távoli rokonok 

● kedvenc rokonaim - miért? 

● névadási szokások a családon belül  

● érdekes családi történetek a múltból 

● jövőképem (plakát, prezentáció) 

● példaképem, ill. egy híres ember élete 

— internetes kutatómunka és csoportos projekt – családok a DACHL országaiban 

● különbségek, hasonlóságok 

● a mai kor családtípusai 

● szerepek a családon belül 

● a fiatal és az idős családtagok helyzete a különböző országokban 

● a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

— vitafórum  

● pl. tinédzserek helyzete a családban 

— szerepjáték:  

● pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán 

● telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

— prezentáció készítése:  

a. családi ünnepek a német és magyar családoknál – hasonlóságok és 

különbségek 

— közvélemény kutatás:  

a. hobbik, érdeklődési körök 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó és az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 



− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Lande geografische Orte, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wiederverwertung und 

Wiederverwendung, Wetter und Klima, Jahreszeiten 

− A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

− Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— csoportos projektmunka (plakát, prezentáció készítése): 

● a vidék és a város összehasonlítása  

— kérdőív készítése, közös kiértékelése: „Sind Sie ein Ökotyp?” 

— interjú készítése: „Was tust du für die Umwelt?” 

— kisfilm megtekintése célnyelven: pl: természeti katasztrófák, környezetvédelem, 

újrahasznosítás 

— internetes kutatás:  

● veszélyeztetett állatok 

● eltűnő növények 

● nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

● a tengerek szennyezése - műanyagszigetek a tengerben 

— kiselőadás készítése:  

● veszélyben a Földünk 

● a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

● a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

● mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— vitafórum:  

● hasznosak-e az állatkertek? 

● jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a 

nyelvórákon; 

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit;  

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatos és 

érthető történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 

célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in der Schule 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bildungsinstitutionen, Teile des Schulgebäudes  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Mittel des 

Lernens in und außerhalb der Schule 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste in 

der Schule, Schultraditionen, Ereignisse, Programme und Möglichkeiten des 

Sprachenlernens/der Sprachverwendung außerhalb der Schule  

− A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Schulsystem in 

Ungarn und in den DACHL-Ländern 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lernen, Verwendung von Fremdsprachen außerhalb der Schule, 

Gemeinschaftsprogramme, Traditionspflege 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Schulfächer, Wissen, Ziele mit dem Sprachenlernen, verschiedene Wege des Lernens 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 



− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjátékok: 

● konfliktus az iskolában, osztályban (osztálytárssal, tanárral) 

● különböző foglalkozások bemutatása 

● ’Álomszakmám’ 

— egyéni kutatás és képes beszámoló: 

● régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

● a magyarországi és a németországi iskolarendszer összehasonlítása 

— csoportmunka / projekt:  

● egy osztályprogram megtervezése 

● ’Az ideális iskola’ jellemzői 

● kisfilm készítése: „Unsere Schule” 

— internetes kutatómunka: képes beszámolók 

● érdekes iskolák a célnyelvi országokban és hazánkban 

— vitafórum: 

● hasznos-e az iskolai egyenruha?  

● jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

● milyen a jó tanár? 

— íráskészség fejlesztése:  

● beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

● e-mail írása egy angliai barátomnak a sok házifeladatról  

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon 

választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 



− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Touristen 

und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Denkmäler, 

Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, Gegenstände beim Reisen, 

Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste und 

Feiertage in Ungarn und im Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt Stadtführung 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Einzelreise 

und Gruppenreise, kulturelle Unterschiede Währungen, Wirkung des Tourismus auf 

Menschen und Wirtschaft 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

● híres helyek, épületek bemutatása a DACHL országokban 

● híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

● lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

● ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

● felkészülés egy külföldi útra (utazási előkészületek listája) 

— internetes kutatás 

● érdekes, szokatlan szállások 

● különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— felmérés készítése az osztályban: 

● ki melyik országot szeretné megismerni? - Melyik a legnépszerűbb célpont? 

● ki hol szeretne nyaralni? (tengerpart? Balaton? hegyvidék? stb.) 

— szituációs játék  

● szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

● ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— panaszlevél és/vagy kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

— vitafórum 

● egyéni vagy társasutazás? 

● üdülés vagy aktív nyaralás? 

— kérdőív készítése, elemzése: „Bist du abenteuerlustig?” 

— Plauderstube: irányított kérdések segítségével 



Öffentliches Leben, Unterhaltung 

Óraszám: 14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

− összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak 

lényegét röviden és érthetően; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak 

megismerése: Freizeitaktivitäten, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

−  Interakció a közéleti tématartományban 



TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitakészség fejlesztése:  

● vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

● az olvasás szerepe a 21. században 

● ’mozik’ – kellenek még? 

● Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— íráskészség fejlesztése:  

● brossúrák, adatlapok kitöltése,  

● film/könyvajánló brossúra készítése 

● plakátok, szórólapok, hirdetések készítése 

— csoportos projektmunka (prezentáció, plakát készítése):  

● szórakozási lehetőségek lakóhelyeden 

● a média szerepe a mai korban 

— kutatómunka 

● külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

● hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

● kiállítások, érdekes múzeumok bemutatása 

— projektmunka 

● mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

● mi szórakoztat minket? 

— egy német nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő – film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid német nyelvű novella órai feldolgozása 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám:14+14 óra = 28 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és 

nyelvhasználati stratégiákat;  

− nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

− céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

− ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak 

jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

− félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

− a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a 

mondandóját; 



− a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére 

álló nyelvi és stratégiai eszközöket; 

− nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak 

megfelelő érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

− megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

− összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy 

nem kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

− a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ; 

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – 

szöveg tartalmát; 

− a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak 

jelentését; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni; 

− hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, autonomes 

Lernen,  

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák egyre tudatosabb alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK 

— gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 



— internetes kutatás és beszámoló  

● új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 

● a magyar és a német nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

● a dialektusokról 

● kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

● évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása  

— íráskészség fejesztése 

● cikkek egy havonta megjelenő német nyelvű osztály ’hírlaphoz’ (pl: LUX’) 

felhasználva az aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

● német nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

németül 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi 

közösség szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

− felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten Kunst, Geschichte 

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

− Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka 

● a hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban 

● Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

● a népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban 

— internetes kutatómunka 

● a karácsonyfa eredete és elterjedése 

● a német himnusz eredete és változásai 

— prezentáció 



● a karácsony ünneplése a világ országaiban 

● a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

— játék 

● leírás készítése/receptek – magyar vagy német/osztrák/svájci specialitás 

● kvíz különböző oszágok étkezési szokásairól 

— kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— vitafórum 

● milyen kulturális meglepetések érhetnek a DACHL országokban? 

Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám:10+10 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat 

összekapcsolja egyéb ismereteivel; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka (egyéni) 

● szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

● egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— vitafórum 

● melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 

● kell-e a mindennapos testnevelés? 

● fontos-e a zene és a tánc? 

● kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

● fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— játék 

● szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

● egy történelmi esemény modellezése szerepjátékkal 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 13+13 óra = 26 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és 

a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— vitafórum egy aktuális eseményről 

— újság készítése, rövid cikkek írása az aktuális témákban 

— videók megtekintése  

● hírműsorok  

● aktuális eseményekről szóló tudósítások 

● riportok 

— szerepjáték 

● ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

● TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— internetes kutatómunka 

● egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

● szókincsfejlesztés a média világához 

— nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

● a szalagcímek nyelvezete 

● az újságcikkek stílusa, szerkezete 

● különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 



− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz 

tartozó témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

− értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen 

nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Technik im 

Haushalt, Handy, Computer, Internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

− Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás: Én és az okostelefonom 

— csoportos projektmunka: A világ internet nélkül 

— projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

● a közlekedést? 

● a házimunkát?  

● az oktatást? 

● a kommunikációt? 

— internetes kutatómunka és prezentáció 

● a világ legfontosabb találmányai 

● a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

● a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— vitafórum  

● az internet jövője 

● mire jó a virtuális valóság?  

● haladás-e minden változás? 

● a közösségi média előnyei és hátrányai 

Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 20+20 óra = 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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



− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott 

vagy hallott szövegeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A tanult témákhoz kapcsolódó német nyelvű információ megszerzése 

− Információ megosztása német nyelven 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

● prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel készítése különböző témákban és ezek 

bemutatása az osztálynak 

● kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

● német nyelvű filmek, programok ismertetése a németes faliújságon írásban 

− projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 



Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

1.7.2.: 11-12. évfolyam 
Heti óraszám 11. évfolyam: 4 óra 

Heti óraszám 12. évfolyam: 4 óra 

A 11. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

A 12. évfolyamon a német nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 

144 óra/év, 4 óra/hét 

120 óra/év, 4 óra/hét 

 

Javasolt tankönyvek 

LX-0140-2 23 Tolle Themen für Teenager 

NT-56510 Feladat- és tesztgyűjtemény a német 

középszintű írásbeli érettségihez CD 

melléklettel 

NW-35 Német középszintű érettségi  

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további 

fejlesztése mellett -, hogy később, legalább a középszintű, de felsősoktatási felvételi esetén a 

12. évfolyam végére  az emelt szintű érettségi követelményeit is sikeresen teljesítse. 

Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, 

hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő világ megismerésére, 

információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és kapcsolatépítésre.  



Az e szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli 

nyelvtanulási és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, 

illetve digitális csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes 

tartomány a nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a 

szakmai tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és 

nyelvtudását egyéni céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a 

fizikai korlátok (például a környezeti zajok, vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági 

tényezők (például beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a 

’mentális kontextus’ (például a motiváció, a lelkiállapot), vagy egyéb paraméterek (például a 

felkészülés lehetősége, vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi 

tevékenységekben vesz részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. 

Általános beszédprodukcióját ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban 

is részletes, példákkal kiegészített és jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő 

érveléssel alátámasztva. Képes az előre elgondoltaktól eltérni, mondandóját a 

beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója is összetettebbé válik, 

élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. Megtervezi és 

az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi 

információátadást és -cserét. Szóbeli beszélgetést hatékonyan és megfelelő eszközökkel 

kezdeményez, azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja céljainak megfelelően. Egészében 

világosan ki tudja fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly 

korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével ismeretlen témákat és szituációkat is felismer mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott 

köznyelvi társalgásra is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb témájú üzenetek 

megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy önállóságot tanúsít, 

a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, összetettebb 

szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos tempóban 

folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, és ehhez változatos 

stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten 

vesz részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt 

továbbadni. Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. 

Nyelvhelyességében még előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. 

Szövegalkotásában többnyire koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. 

Kiejtésében, hanglejtésében közelít a természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) 

már lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre 



inkább igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás 

során elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is 

alkalmazza, és nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszámai kifejezik a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat. A középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepet játszik. Ezt itt felváltja egy egyenletesebb eloszlás, 

azaz nagyobb jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és az 

interkulturális ismeretek vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora 

és elvontabb gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az 

érettségi vizsgára történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, a 

különböző és egyre szaporodó függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. 

A pályaválasztás előtt álló 11-12. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka 

világával való ismerkedés a célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt 

az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia 

megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és iskolai témakört a 

vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell megismerkednie az 

angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres teljesítéshez szükséges 

stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot kell szereznie a 

feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két évében a 

legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a 

középiskolai évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és 

továbbfejlesztésére, valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való 

használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud 

készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a 

felsőoktatásba való bejutást. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az adott két évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, 

struktúrák kerültek megfogalmazásra célnyelvi példákkal. A 11-12. évfolyamokra vonatkozó 

listákban megjelenhetnek korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő 

funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések 

példák):  

− álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …) 

− érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, 

dass..., Man sollte auf alle Fälle berücksichtigen, dass...) 

− egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.) 

− kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie 

haben teilweise Recht, aber…) 



− mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, 

weil..., Dem kann ich nicht zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht 

nachvollziehen, weil...) 

− javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was 

halten Sie davon, ...., Ich hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag 

machen.) 

− konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....) 

− statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild 

geht hervor, … An letzer Stelle steht …) 

− reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen 

organisierten Reise beschweren.) 

− érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir 

weitere Informationen über ... geben?) 

− hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen 

Sie bitte…, kein Problem)  

− érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)  

− egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss) 

− beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen) 

Nyelvi elemek és struktúrák a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű 

kifejezések példák):  

− feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn 

ich nicht so viel Schokolade essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes 

mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte den Test besser schreiben können, 

wenn er mehr gelernt hätte.) 

− óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn 

ich bloß nichts gesagt hätte!) 

− mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn 

bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), 

következtető mellékmondat (Sie ist weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), 

megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme hat, steht uns immer zur 

Verfügung.) 

− cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht 

gelesen werden./Alle Geschenke konnten schön eingepackt werden 

− Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.) 

− főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf) 

− folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch) 

− módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er 

will den Unfall gesehen haben. 

− elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön 

umgeschrieben. Mein Text gefällt mir nicht, ich umschreibe den ganzen.) 

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 



− az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek 

kommunikációjából születő célnyelvi szöveget; 

− létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú 

célnyelvi szöveget; 

− életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

A 11–12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 264 óra (144+120 óra). 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

 11. évfolyam 12. évfolyam 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 
9 10 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung 

und Umwelt 
12 8 

Reisen und Urlaub, Tourismus 8 9 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 8 5 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 8 5 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 8 6 

Fächerübergreifende Themen und Situationen 8 5 

Aktuelle Themen 8 8 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 4 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 5 

Wirtschaft und Finanzen 10 8 

Arbeitswelt und Karriere 10 7 

Wissenserwerb und Wissensvermittlung 6 5 

Vorbereitung auf das Abitur 24 35 

Összes óraszám: 144 120 

Kereszttantervi kapcsolódás 

Témakör Kapcsolódási pontok 

Személyes témák és szituációk Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Matematika: 

halmazok, a logikai érték 

Közvetlen környezeti és természeti témák 

és szituációk 

Magyar nyelvi és irodalom: 

a közéletet foglalkoztató leggyakoribb témák, a 

közélet színterei, tájékoztató jellegű 

olvasmányok, közművelődés 

Etika: 

etikus magatartás közművelődési 

intézményekben, szokások 

Történelem: 

múzeumok, tárlatok 

Utazás, turizmus Magyar nyelv és irodalom: 



nemzeti értékeink 

Történelem: 

nemzeti értékeink 

Földrajz: 

Magyarország nagytájai 

Közéleti témák és szituációk, szórakozás Magyar nyelv és irodalom: 

közművelődés. hobbik 

Etika: 

etikus közművelődés 

Célnyelvi vonatkozások Magyar nyelv és irodalom: 

anyanyelvünk jellemzői, 

nyelvi szituációk társas helyzetekben, a 

konfliktuskezelés nyelvi megoldásai 

Interkulturális, országismereti témák Magyar nyelv és irodalom: 

a család, lakóhelyem, barátok 

Etika: 

a család, barátság 

Történelem: 

a család, baráti kapcsolatok 

Kereszttantervi témák és szituációk Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

Aktuális témák Magyar nyelv és irodalom: 

aktuális események 

Történelem: 

aktuális események értelmezése 

Etika: 

hírek etikus kezelése 

Földrajz: 

az időjárás, éghajlatváltozás 

Rajz és vizuális kultúra: 

az időjárás megjelenítése 

Tudomány és technológia, 

kommunikáció 

Informatika 

Technika 

Az emberek és a társadalom Etika 

Gazdaság Technika, életvitel és gyakorlat: pénzügyi 

ismeretek. 

A munka világa Technika, életvitel és gyakorlat: 

pályaorientáció és munka. 

Ismeretszerzés, tudásmegosztás Bármely tantárgy témájával kapcsolatos 

projektfeladatok 

A Nat-ban és a kerettantervben meghatározott témák részletes kifejtése 

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 
Lebensstil 

Óraszám: 9+10 óra = 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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



− beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató 

vagy elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és 

gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos 

jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

hangzó szöveget;  

− értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő 

tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat; 

− a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 

megfelelően alkalmazza; 

− mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles 

körének használatával; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Bekannte, Familienmitglieder, Verwandte, Generationen in der Familie, Liebe, Ehe, 

Freunde, berühmte Personen, Vorbilder, medizinisches Fachpersonal, 

Gleichberechtigung von Mann und Frau, alte und neue Familienmodelle 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

unmittelbare und weitere Umgebung, Arbeitsplätze, Institutionen im 

Gesundheitswesen, Wohnorte, Freizeitorte, Persönliche Dienstleistungen  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Teile des 

Hauses/der Wohnung, Einrichtung, Gebrauchsgegenstände, grundlegende 



Gegenstände zur Behandlung von Krankheiten und um fit zu bleiben, Kleider und 

Accessoires  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

(Familienfeste, Kirchenfeste, Nationalfeste) Schul- und Familienfeiern, Sportarten, 

Sportereignisse, Krankheiten,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Haushalts –und Gartenarbeiten, Tagesablauf, Gewohnheiten, gesunde Ernährung, 

Plätze zum Essen (zu Hause, Kantine, Restaurants), fit bleiben, zum Arzt gehen, 

Hausarbeiten, tägliche Aufgaben  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: größerer 

Familienkreis, Rollenverteilung in der Familie, Wohlstand, soziale Beziehungen, 

Kleider und Mode, Kleidung als Ausdruck der gesellschaftlichen Zugehörigkeit, 

Lebensphasen, Beziehungen, Zukunftspläne, häufige Krankheiten und Verletzungen, 

Gesundheitswesen (medizinische Behandlung, Heilmittel zu Hause), positive und 

negative Charakterzüge, persönliche Erfolge und Misserfolge, Freundschaft 

− Személyes élethez tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 

tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatás 

● a családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…) 

● milyenek voltak a családok Magyarországon 100 évvel ezelőtt? 

● a nők szerepének változásai az évszázadok folyamán 

● modern családok 

● az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma 

— szerepjáték  

● orvosi ellátás igénybevétele 

● ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése 

— önálló szövegalkotás 

● az életem 15 év múlva  

● híres személyiségek mint példaképek 

— vitafórum 

● az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai 

● ’A házasságok az égben köttetnek’ 

● vannak-e még családi példaképek? 

● a generációk együttélése: kölcsönös segítség vagy konfliktusforrás? 

● a Mama Hotel lakói 

● hagyományos vagy modern családmodell? 

● piercingek és tetoválások a fiatalok körében 

● ’Egy gyerek nem gyerek?’ 

● valóban „ruha teszi az embert”? 

● hagyományos vagy alternatív gyógyítás? 



● minden biotermék bio? 

● a márkanevek szerepe a társadalomban 

Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 12+8 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 

körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, 

részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és 

szituációkban is; 

− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű 

beszélgetőtárs esetében is; 

− szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 

hallgatósághoz igazítja; 

− beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik 

kompenzálni; 

− környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és 

cserél információt; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról 

interakciót folytat; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot 

szöveget szóban és írásban; 

− szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő 

szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti 

tématartományban és az idetartozó érettségi témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 



− megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó 

összefüggő hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 

összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Tiere, 

Pflanzen, Personen im Dienste des Umweltschutzes 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Natur, 

Zuhause, Städte, auf dem Land, geografische Orte, Kontinente, Weltall, die Erde 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturkatastrophen, Umweltschutz-Kampagne, Möglichkeiten vom Umweltschutz,  

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Umweltschutz, Tierschutz, Haustiere halten, Bodenschätze schützen, soziales 

Engagement  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Naturphänomene, Erhaltung der Natur, Nachhaltigkeit, Wetter und Klima, 

Jahreszeiten, Wiederverwertung und Wiederverwendung, Ökologisch wohnen, 

erneuerbare Energien  

− Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató 

információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 

tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— kiselőadás német nyelven IKT eszközök segítségével 

● természeti kincsek a lakóhelyemen  

● mindennapi természetvédelem 

— csoportos projektmunka  

● a hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

● természetvédő aktivista csoport létrehozása 

— kutatómunka  

● alternatív energiaforrások 

● globális felmelegedés 

● a Föld belső szerkezete, vulkánok, cunamik 

— vitafórum 

● családi ház vagy lakás? ’Az én házam az én váram’ 

● valóban olyan „szuperek” a szupermarketek? 



● miért népszerűek a lakóparkok? 

● a hulladékprobléma megoldható? 

● vidék vagy város? 

● gazdaságosak az új energiaforrások? 

Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 8+9 óra = 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott 

tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Touristen und Reiseleiter, Dienstleistungspersonal 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Unterkunftsmöglichkeiten, Reiseziele, Sehenswürdigkeiten, Touristenattraktionen, 

öffentliche Dienstleistungsbetriebe 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sehenswürdigkeiten, Denkmäler, Ausstellungen, Reisedokumente, Verkehrsmittel, 

Gegenstände beim Reisen, Unterlagen, Eintrittskarten, Prospekte  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Feste 

und Feiertage in Ungarn und im Ausland, Festivals 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorbereitung und Planung einer Reise, Stadtrundfahrt, Stadtführung  

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einzelreise und Gruppenreise, Währungen, kulturelle Unterschiede, Wirkung des 

Tourismus auf Menschen, Bedeutung des Tourismus auf die Wirtschaft, Neue 

Tourismuszweige (Wellness, Sprachtourismus u.s.w)  



− A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, 

utazás, turizmus tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— szerepjáték 

● telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

— önálló projektmunka  

● prospektus összeállítása a lakóhely nevezetességeiről  

● plakátkészítés a saját és egy választott ország kulturális különbségeiről 

— vitafórum  

● a turizmus pozitív és negatív hatásai 

● olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

● szervezett vagy egyéni utazás? 

● valóban olyan vonzó a kempingezés? 

● hagyományos vagy modern turizmus? 

— egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről 

— csoportos projektmunka: film készítése lakóhelyem nevezetességeiről 

— kutatómunka (internet, újságok, statisztikák): az utazás hatása a gazdaságra, 

társadalomra 

Öffentliches Leben und Unterhaltung 

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi 

eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét számára kevésbé 

ismert témákban és szituációkban is; 

− a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét anyanyelvi 

beszélők köznyelvi kommunikációjában; 

− megérti az elvontabb tartalmú hangzószövegek lényegét, valamint a beszélők 

véleményét is; 

− megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató 

és ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

− megérti és értelmezi a legtöbb televíziós hírműsort; 

− megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 

szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



− társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és 

szükség esetén lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár 

anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

− a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő 

helyzetekben interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva 

általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angestellte in sozialen Institutionen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: kulturelle 

Institutionen, Restaurants, Hotels, berühmte Orte im In- und Ausland 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Verwaltung, Wegbeschreibung, Auskunft geben 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltungsmöglichkeiten 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Hobbies, 

Unterhaltung, Kultur, Dientleistungen 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak alkalmazása: 

Freizeitaktivitäten, Bücher, Filme, Unterhaltungsmöglichkeiten, Hobbys, Kunst und 

kulturelle Ereignisse und Veranstaltungen, Konzerte, Sport, Lesen, Computerspiele, 

Medien, Apps 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő német nyelvű szövegek felhasználása 

szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− A közügyekkel, szórakozással kapcsolatos tématartományhoz tartozó összetettebb, 

akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a közügyekkel, 

szórakozással kapcsolatos tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka  

● kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott 

célnyelvi/magyarországi városban 

● egy híres mű és író vagy költő munkásságának bemutatása 

— szerepjáték  

● útbaigazítás kérése és adása 

— vitafórum 

● GPS vagy útbaigazítás? 

● kidobhatjuk már a papír térképeket? 

● az e-könyvek előnyei és hátrányai 

● hobbi- vagy versenysport? 



● gyorsétterem vagy házi koszt? 

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása 

fenntartására és fejlesztésére; 

− hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a 

tanult stratégiák felhasználásával; 

− céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

− használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

− használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 

fejlesztésére; 

− társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is 

törekszik a célnyelvi kommunikációra; 

− kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

− törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 

kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

− a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, megérti az 

ismeretlen szavakat is tartalmazó mondatot; 

− a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 

beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

− a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, 

szótárt;  

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő 

célnyelvi interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához 

kapcsolódó írott vagy hallott szövegeket;  

− alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, 

beszédtempót és intonációt; 

− digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

− hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

− nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

− hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeket. 



FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Sprachkönnen und Sprachkenntnisse, Sprachlernstrategien, Sprachen, Akzente und 

Dialekte, autonomes Lernen 

− A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi 

elemekben 

− A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

− Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— interaktív térképek használata  

● ismerkedés célnyelvi dialektusokkal 

● ismerkedés a célnyelvi kiejtési szótárakkal 

— csoportmunka 

● szótári ismeretek alapján idegen nyelvi szócikkelyek írása 

● szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz 

— prezentáció készítése és bemutatása a külföldi nyelvtanulás pozitív és negatív 

tapasztalatairól 

— dialektus-szótár készítése 

— egyéni projekt 

● 2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása 

● egy kétnyelvű novella elolvasása és a fordítás értékelése 

— vitafórum 

● miért halványulnak el a dialektusok? 

● internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

● a „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére 

Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 8+6 óra = 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 

kommunikációjában; 

− ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

− interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő 

kommunikációt folytat írásban és szóban; 

− megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok 

között; 

− alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális 

kommunikációjában; 

− szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt 

folytasson; 



− interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája 

közötti hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

− tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

− ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és 

különbségeket; 

− tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési 

és udvariassági szokásokat; 

− átadja célnyelven a magyar értékeket; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: Bräuche und Traditionen  

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: Leute und Kultur, 

Traditionen, typische Wahrzeichen, nationale Sportarten, Küche, regionale Sprache, 

Sehenswürdigkeiten, Kunst, Geschichte, Literatur 

− Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete: Das Heilige Römische Reich 

Deutscher Nation, Kaiserreich, Das Dritte Reich, BRD, DDR, Wende, Mauerfall  

− Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása 

(Tschüß, sehr geehrte…, Hallo u.s.w) 

− Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 

célnyelven  

− A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

− Célnyelvi kultúráról információk átadása 

− Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása 

− Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció készítése és bemutatása  

● Magyarország és Németország/Ausztria történelmének legfontosabb 

kapcsolódásai 

— projektmunka  

● Magyarország rövid történelme 

● a DACHL országok rövid történelme 

● a magyar és német/osztrák/svájci történelem kapcsolódási pontjai  

● hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  

● mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban? 

— internetes kutatómunka  

● egy célnyelvi ország gasztronómiája  

● magyar receptek német nyelvű interpretálása 

● milyen más nyelvek találhatók a DACHL országokban? 

— egy német nyelvű történelmi film megtekintése  

— vitafórum 

● fontos-e a hagyományok életben tartása? 

● fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 

● miben hasznos a globalizáció?  



Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám: 8+5 óra = 13 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

− használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak 

és érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

− Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

—  egyéni projektmunka 

● a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása 

● poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről 

— vitafórum: a humán vagy a reál műveltség a fontos? 

Aktuelle Themen 

Óraszám: 8+8 óra = 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

− felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és 

szórakozásra.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és 

események értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

− Életkornak és érdeklődésnek megfelelő német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális 

hírek és események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— pármunka  

● célnyelvi sajtótermékek felkutatása  

● a német sajtótermékek fajtái 

● német újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban 

megjeleníteni 

● aktuális hírek olvasása 



● az olvasott cikk tartalmának ismertetése és állásfoglalás a benne foglaltakkal 

kapcsolatban 

— osztálymunka 

● német nyelvű híradó rendszeres nézése 

● iskolai/osztály hírekből német nyelvű híradó készítése, filmezése 

Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 10+4 óra = 14 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 

tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Wissenschaftler, Forscher, Erfinder, Ingenieure  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geräte für 

Alltagsmenschen/Wissenschaftler/IT-Fachleute, (Teile von) IT-Geräten,  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Messen, 

Konferenzen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Nutzung der Technologie im Alltag, im Studium oder in der Arbeit, wesentliche 

Innovationen 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Internet, 

soziale Netzwerke, Forschung, Erfindungen 

− A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és 

technika tématartományban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— internetes kutatómunka 



● találmányok 

● a jövő technikái 

— egyéni projekt 

● az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 

● a jogosítvány megszerzése, az autó részei  

● mit fog tudni a következő telefonom? 

— vitafórum  

● az internet pozitív és negatív oldalai  

● lesz-e az unokámnak telefonja? 

● lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

● az okosház mindent megold? 

Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

Óraszám: 15+5 óra = 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Angehörige der Gesellschaft (Teenagers, Erwachsene, ältere Generationen), die 

Öffentlichkeit, Ämter und Behörden, Angestellte im Dienstleistungssektor 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Heimat, 

öffentlicher Raum, Ämter 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände des Alltags, Mode und Kleidung 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienfeste und Veranstaltungen in der Familie, nationale und internationale 

Veranstaltungen bzw. Feiertage 



− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Einkaufen, Dienstleistungen in Anspruch nehmen, alltägliche Angelegenheiten 

erledigen, Teilnahme am Leben einer Gemeinschaft, freiwillige Arbeit, Zivildienst 

− A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: Handysucht, 

Internetabhängigkeit 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

grundlegende Geschlechterrollen, Toleranz, Freundschaft, Aussehen und 

Persönlichkeit, individuelle Unterschiede, Beziehung zwischen Generationen, 

Verbrechen und Bestrafung, Abhängigkeiten-Suchtbehandlungen  

− Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és 

társadalom tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— egyéni projekt 

● különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 

● hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 

● önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás 

— szerepjáték  

● szolgáltatások igénybevétele 

—  önálló szövegalkotás   

● megfigyeléseim a generációk közti különbségekről 

— vitafórum/eszmecsere  

● korunk függőségei (pl: vásárlás, játék, telefon) 

● megszüntethetőek-e a társadalmi különbségek? 

● megszüntethetőek-e az előítéletek?  

Wirtschaft und Finanzen 

Óraszám: 10+8 óra = 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 



− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Angestellte und Arbeiter  

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

öffentliche Dienstleistungsbereiche, Bank, Post, Wechselstube 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld, 

Bankkarte, Kreditkarte, Konto, Währungen, Formulare in der Bank, Anzeigen, 

Werbungen 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Geld 

sparen, Geld überweisen, Geld abheben, Geld ausgeben und verschwenden, Banking, 

online kaufen, Geld wechseln 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Familienbudget, Geld sparen, ausgeben und verschwenden, Kredite 

− A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és 

gazdaság tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK:  

— egyéni projekt 

● a pénz kialakulása, története 

● az első bankok 

— szerepjáték  

● banki ügyintézés  

● számlanyitás 

● reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban  

● valutaváltás nyaralás előtt 

— eszmecsere 

● spórolás-költekezés 

● a jövedelem értelmes beosztása 

— kutatómunka (internet, újságcikk) 

● hitelek, állami támogatások 

● a tőzsde története, működése 

— vitafórum 

● ki kezelje a családi kasszát? 

● a munka jutalma a zsebpénz? 

● hitellel kezdődjön a felnőtt élet? 

● a reklámok a mindennapi életünkhöz tartoznak? 

Arbeitswelt und Karriere 

Óraszám: 10+7 óra = 17 óra 



TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb 

tartalmakra is kitérve; 

− összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést 

követően, az érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel 

támogatva mondanivalóját; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

− megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 

tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

− véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

− véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és 

arról interakciót folytat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: Berufe, 

Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kollegen 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Arbeitsplätze, Büros  

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Gegenstände in unterschiedlichen Berufen  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Vorstellungsgespräch, Besprechungen   

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Planung, lebenslanges Lernen, Bewerbung um einen Job 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

Lebenslauf, Berufswahl, Sommerjobs, Schülerjob Arbeitszeiten, Teilzeitjobs, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitslosenhilfe, Teamarbeit, individuelle Aufgaben, Kooperation, 

kritisches Denken, Mobilität 

− A karrier és munkavállalás tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 

vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

− A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a karrier és 

munkavállalás tématartományban 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— önálló szövegalkotás  

● jelentkezés álláshirdetésre 

● német nyelvű önéletrajz készítése 

— szerepjáték  

● állásinterjú 

● beszégetés egy állásbörzén 



— olvasott szövegértés fejlesztése 

● álláshirdetések böngészése 

● munkaköri leírás értelmezése 

— csoportos projektmunka  

● egy munkahelyi projekt kidolgozása 

● közkedvelt szakmák bemutatása 

— vitafórum 

● nyári munka vagy a jól megérdemelt pihenés? 

● csak az egyetem lehet a cél? 

● létezik ideális munkahely? 

● hazai vagy külföldi munkavállalás?  

Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

Óraszám: 6+5 óra = 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− összetett információkat ad át és cserél; 

− összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít 

önállóan vagy kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást 

tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 

során; 

− környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

− összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

− írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

− írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

− célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 

ismeretszerzésre és szórakozásra; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és 

szórakozásra; 

− nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

− nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

− használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

− használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

− használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Német nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

− Akár elvontabb információ megosztása német nyelven 

− Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, 

nyelvi fejlesztésre 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— prezentáció, hangfelvétel, videofelvétel készítése bármely témában 



— idegen nyelvű szócikk írása megadott témában, kutatómunka alapján 

Vorbereitung auf das Abitur 

Óraszám: 24+35 óra = 59 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

− a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

− alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

− a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

− összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

− megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

− megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

− informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

− aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót 

és kognitív kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót 

folytat; 

− szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

− megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

− egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 

interakciót folytat megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, 

ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

− nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 

akadályozza; 

− egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat 

értelmez és használ; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

− az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

− az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− közép- és emelt szintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

− a szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő 

átgondolása 

− a folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

− az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése  

TEVÉKENYSÉGEK: 

— vizsgafeladatok gyakorlása 

— vizsgaszituációk gyakorlása 



— szókincsfejlesztés az érettségi témakörökben 

— vélemény összefüggő kifejtése spontán felmerülő, érettségihez kapcsolódó 

témakörökben 

— viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben 

— megadott szószámú szöveg írása az emelt szintű érettségi vizsga témaköreihez 

kapcsolódóan 

Értékelési rendszer 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

A tanulói teljesítmények értékelésének a középiskolai szakaszban továbbra is három fő célja 

van: visszajelzést nyújtani az előírt tananyagban elért előrehaladásról és a diákok erős és gyenge 

pontjairól, hozzájárulni a nyelvtanulási motiváció fenntartásához és további erősítéséhez; 

valamint erősíteni a tanulók reális önértékelését. Negyedik értékelési szempontként ebben az 

oktatási szakaszban belép az egyre önállóbb, öntevékenyebb nyelvtanulás és nyelvhasználat, 

amelyet a teljesítmény értékelésével bátorítani kell.  

A kerettantervi célok között a korábban elsőbbséget élvező beszédértés- és beszédkészség-

fejlesztés helyett a 9-12. évfolyamokon a nyelvtudás fejlesztése a mind a négy készségterületen 

komplexen történik. Az értékelés ebben a szakaszban mind a négy alapkészségre egységesen 

kitér. Alapelv, hogy értékeléskor a tanár mind a tanórai, mind a tanórán kívüli tanulói 

teljesítményeket értékelje. Az értékelés elsődleges célja ne a negatívumok kiemelésére, hanem 

a teljesítmény, hozzáállás, motiváltság, öntevékenység javulására koncentráljon.  

A tanulói teljesítmény értékelésének nem elsődleges formája a célirányos számonkérés, sokkal 

inkább az egyes idegen nyelven végzett egyéni, páros vagy csoportos tevékenységek 

minősítése. A gyengébben teljesítő diákoknak több alkalmat kell biztosítani arra, hogy 

fejlődésükről számot adjanak. 

Ebben a korban a tanulók önértékelése már igen fejlett, tisztában vannak saját erős és gyenge 

pontjaikkal, így egyre inkább felelőssé válnak saját nyelvtudásuk fejlesztéséért. 

A teljesítmények értékelésekor továbbra is fontos alapelv: a nyelvi készségeket, a használható 

nyelvtudást fejlesszük és értékeljük, szemben a nyelvről való ismeretekkel. 

A teljesítmények értékelésének és a folyamatos önfejlesztésnek elengedhetetlen feltétele, hogy 

a diákokat ne csak megtanítsuk nyelvet tanulni, hanem fokozatosan kialakítsuk bennük az igényt 

arra, hogy az idegen nyelvet önállóan és természetesen használják. Váljon az idegen nyelvi 

kommunikáció életük részévé a nyelvhasználat minden területén. Alakuljon ki bennük az az 

igény, hogy egyes idegen nyelvi kudarcaikat ki tudják elemezni, és a tanár segítségével kezelni 

tudják. Tudjanak önállóan fejlődni. Egyértelműen tudatosuljon bennük, melyik nyelvtanulási 

stratégiának, tevékenységnek mi a célja, mi a várható kimenete, és ők maguk mit tehetnek 

esetleges problémáik megoldásáért. Mivel a nyelvtanulás során gyakori az egyéni 

különbségekből fakadó változatos teljesítmény, a diákoknak egyénre szabott stratégiákat kell 

alkalmazniuk, és ez külön törődést kíván a nyelvtanár részéről. Idegen nyelven kommunikálni 

öröm, ezt kell erősítenie a tanulói értékelésnek. 

Fontos, hogy a tanulók a tanév során olyan számonkérési formákkal adjanak számot tudásukról, 

amik megegyeznek az érettségi vizsgák formáival, ezzel is segítvén őket a sikeres vizsgához. 

A 12. évfolyamon is minden tanegység végén terveztünk összefoglaló órákat és számonkérést, 

hogy a vizsga-felkészítés fázisában legyen lehetőség minden témakörből ellenőrizni a 

megszerzett tudást. 



Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 
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1.1. OLASZ NYELV 
2. IDEGEN NYELV 

 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0.évf. 9. évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP      4 4 4 4 

NYEK      4 4 4 4 

Nyolc évfolyamos      4 4 4 4 

 

A második idegen nyelv tantárgy kerettanterve 

9-12. évfolyam 

heti 4 óra 

 

Bevezető 

 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-oktatás elsődleges célja – a második élő idegen nyelvből is – a tanuló 

nyelvi cselekvőképességének kiterjesztése. Nyelvtudása segítse, hogy személyes és szakmai 

életében egyéni céljait elérhesse, saját gondolatait kifejezhesse, és mind valódi mind pedig 

digitális térben idegen nyelven ismereteket szerezzen, valamint kommunikáljon. A második 

idegen nyelv tanításánál is törekedni kell arra, hogy a tanuló megismerje és használja a 

kommunikációs kompetencia tágabb összefüggéseit: a nyelvi elemek, a jel- és 

szabályrendszerek, valamint a nyelvhasználati stílusok és regiszterek társadalmilag elfogadott 

változatait.  

A második élő idegen nyelv esetén a nevelési-oktatási szakasz fő célkitűzése az alapfokú, 

felhasználóképes nyelvtudás megszerzése, amelyben az iskolai nyelvtanításon túl fontos 

szerepet játszanak a digitális eszközök, az internet, és a nyelvórákon kívüli nyelvtanulási 

lehetőségek (idegen nyelvű filmek, könnyített olvasmányok, e-mail levelezés, idegen nyelvű 

színi előadások, internetes kutatási feladatok stb.). Mindezek feltételezik és fejlesztik az aktív, 

önálló tanulói magatartást, melynek kialakítása és megalapozása a nyelvórák egyik fontos 

feladata. 

A második idegen nyelv tanítása a 9-12. évfolyamon szervesen épül a korábbi évfolyamokon 

megkezdett anyanyelvi fejlesztésre, annak eredményeire, valamint az első élő idegen nyelv 

tanulása során szerzett tapasztalatokra, és a kialakult tanulási stratégiákra. Továbbra is fontos 

szerepet játszik a nyelvtanulás iránti motiváció fenntartása és erősítése, ugyanakkor egyre 

inkább középpontba kerül a valós élethelyzetekben, valamint a pályaválasztás és a 

továbbtanulás során felhasználható nyelvtudás és a nyelvi tudatosság. 

 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Az idegen nyelvek tanulása során fejlődik a tanuló memóriája, a 

korábban tanult elemek felidézését és rendszerezését igénylő tanulási teljesítménye. A tanuló 

képessé válik a nyelvtanulási stratégiák felismerésére és ezek alkalmazására, ez pedig hasznosul 

más tantárgyak esetében is. A tanuló megtanulja a hibákra történő visszajelzések elfogadását, a 
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hibák kijavításának szükségességét, valamint képessé válik saját és társai fejlődésének 

értékelésére. A tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségek felismerésével és kihasználásával is 

készül az egész életen át tartó tanulásra. Az önálló nyelvtanulásra való felkészülés a tanulási 

folyamat aktív résztvevőivé teszi.  

A kommunikációs kompetenciák: A nyelvórai tevékenységek képessé teszik a tanulót arra, 

hogy az élő idegen nyelven árnyaltan fejezze ki, objektíven támassza alá, szemléltesse 

gondolatait, hallgassa meg társait, társaival közösen hozzon döntéseket, formáljon véleményt, 

információt és tudást osszon meg. Képekre, ábrákra, hanganyagokra, szövegekre idegen 

nyelven utal, azokra vonatkozóan véleményt fogalmaz meg és állást foglal, s ezeket 

felhasználva, párban vagy csoportban, további kommunikációs feladatokat old meg. 

Nyelvtudását személyes és online nyelvi érintkezésben kapcsolatépítésre használja fel.  

A digitális kompetenciák: Az idegen nyelvek tanulása során a tanuló úgy használja a digitális 

eszközöket, forrásokat és mobiltelefonos applikációkat, hogy a célnyelv jellemző kifejezéseit 

és pragmatikáját megfelelően alkalmazza, valamint saját fejlődését és tanulását támogassa. 

Ezzel lehetővé válik az idegen nyelvű szövegalkotás, szövegértés és nyelvi interakciók 

fejlesztése digitális felületeken és eszközök használatával. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: Az idegen nyelv tanulása során a tanulónak több 

szempontból fejlődik a gondolkodása, mely során egyre több nyelvi elemet képes felismerni, 

felidézni, az egymásra épülő elemeket logikusan elrendezni és alkalmazni. A feldolgozott 

témák hatására mérlegelő gondolkodása és problémamegoldó készsége, a nyelvek közötti 

kódváltást lehetővé tevő kognitív képességei is fejlődnek. Nyelvtudása növeli az 

információszerzési és tudásmegosztási lehetőségeit. 

A személyes és társas kompetenciák: A társas kompetenciák fejlődéséhez hozzájárulnak a 

nyelvórákon gyakran párban vagy csoportban végzett feladatok, valamint egyéb, kooperáción 

alapuló tanulási tevékenységek is, melyek során fejlődik együttműködési készsége, kitartása, 

cél- és feladattudata. A nyelvtudás növeli a tanulók önbizalmát, önbecsülését, valamint fejleszti 

más nemzetek tagjaihoz, kultúrájához és az idegen, ismeretlen világokhoz való viszonyát. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: Az idegen nyelv tanulása 

során a tanuló nyitottá válik a saját országa, nemzete és más népek történelmére, kultúrája 

közötti eltérésekre, elfogadja a különbségeket, magabiztosságát az anyanyelvi kötődés és az a 

mérlegelő, toleráns gondolkodásmód határozza meg, amely teret ad a kreatív, alkotó jellegű 

önkifejezésnek. A korszerű nyelvtanítás szükségszerűen magában foglalja a tanuló életkorának 

megfelelő alkotó tevékenységeket és az alkotással kapcsolatos tartalmakat. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A kompetencia fejlesztése valós 

nyelvi célok és helyzetek idegen nyelven történő leképezésével valósul meg. Egy nyelvi feladat 

megoldása közben a tanuló együttműködik, hagyományos és digitális forrásokat használ, 

kommunikál, problémát vitat meg, döntéseket hoz, ezekről beszámol és mindezek felkészítik a 

munkavállalásra.  

Módszerek 

Az idegennyelv-tanítás tevékenység- és tanulóközpontú, vagyis a tanuló számára olyan 

életkorának, illetve érdeklődésének megfelelő szituációkat teremt, amelyekben a nyelvet 

eszközként hatékonyan használja, a nyelvi funkciókat kommunikációs szándékának 

megfelelően alkalmazza és birtokában van a megfelelő szókincsnek. 

Fontos a nyelvoktatásban az interdiszciplináris, azaz a tantárgyak között átívelő szemlélet, mely 

épít a más tantárgyak keretében szerzett előzetes tudásra, képes új kapcsolódási pontok 

kialakítására, az idegen nyelven megszerzett ismeretekkel pedig gazdagítja más tantárgyak 

tanulását. Projektfeladatok, információgyűjtés a szaktantárgyhoz, internetes kutatómunka, 

mind-mind történhet idegen nyelven is, felkészítve a tanulót a munka világában zajló 

információcserére. 
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Az interdiszciplináris szemlélet mellett a második idegen nyelv tanítása-tanulása szervesen épít 

az anyanyelvi ismeretekre és az első idegen nyelv tanulása során megszerzett stratégiák 

alkalmazására, valamint a nyelvek közötti hasonlóságokra és különbségekre. 

A hosszútávon fenntartható nyelvi fejlődés érdekében a középiskolában kiemelten fontos, hogy 

a tanórán kívüli nyelvhasználati és nyelvtanulási tevékenységekre is építsünk, és erre a tanulót 

a nyelvórán egyre nagyobb mértékben fel kell készíteni. Ezek azok a feladatok, amelyek révén 

a tanuló nyelvtanulási céljai élővé, valódivá és elérhetővé válnak, erősítik a motivációt és annak 

fenntartását. A diák tudatában van annak, hogy a nyelvtanulás kulcsfontosságú szerepet tölt be 

a körülöttünk lévő világ megismerésében és megértésében.  

A nyelvtanuló aktív, önálló, önszabályozó nyelvtanulóvá válása elengedhetetlen feltétele az 

élethosszig tartó tanulás megalapozásának is. Fejlesztéséhez a második idegen nyelv tanulása 

során szükség van a már az első idegen nyelv kapcsán megismert tanulási stratégiák további 

alkalmazására és fejlesztésére, az önálló tanulás megtapasztalásában való útmutatásra, valamint 

az önértékelés és a társértékelés alkalmainak folyamatos megteremtésére. Fontosak a 

kooperatív módszerek, valamint a projektmunka, amelyek fejlesztik a tevékenység-központú 

tervezést, a probléma- és folyamatközpontú gondolkodást és általában a célnyelven folytatott 

kommunikációt. Az oktatói munka tervezése során fontos szerepet kapnak az egyéni tanulási 

sajátosságok és igények is.  

A nyelvtanítás folyamatában feltétlenül szükséges, hogy a tanuló a digitális tartalmak 

feldolgozásához segítséget kapjon. Az iskolai és az otthon elvégzendő feladatoknak 

köszönhetően a diák egyre inkább képes arra, hogy digitális eszközökön keresztül is megértsen 

és létrehozzon szöveget, valamint interakciót folytasson és tartalmat közvetítsen idegen 

nyelven.  

A második élő idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli célnyelvi tevékenységek 

által a nyelvtanuló részesévé válhat egy újabb kultúrának, kapcsolatot teremthet a célnyelven 

beszélőkkel, ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága fejlődik. Az 

ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, vagy a 

rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. Mindezek révén a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját 

nemzeti sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

A nyelvtanulásban a valódi kommunikációs szituációknak és a valós nyelvi cselekvéseknek az 

alapja az idegen nyelvű autentikus szöveg, mely a nyelvtanuló számára mind tartalmi, mind 

pedig nyelvi és kognitív szempontból is releváns. A jól megválasztott, megbízható tananyag 

nagy segítség tanárnak és tanulónak egyaránt, és a tanulási folyamat sikeressége szempontjából 

meghatározó lehet. A nevelési-oktatási szakasz egyik legfontosabb célja a szövegkompetencia, 

azaz a szövegekkel való munka tudatos fejlesztése. A nyelvtanulónak képessé kell válnia arra, 

hogy a szövegeket megértse, hasonlókat létre tudjon hozni, és azokból kinyert információkat 

fel tudja használni saját céljainak megvalósítására. Hangsúlyos szerepe van emellett a nyelvi 

eszközök funkcionalitásának, melyek nem különálló egységekként, hanem kontextusba 

ágyazva jelennek meg. Ennek értelmében a nyelvtanulót képessé kell tenni arra, hogy a 

szövegértés és a szövegalkotás során a nyelvi eszközök szövegben betöltött funkcióját 

tudatosan kezelje, valamint szövegösszetartó és figyelemvezető eszközöket használjon. 

A motiváció fenntartása és erősítése érdekében a nyelvórát a pozitív, stresszmentes, jó 

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, 

érdekes, nyelvi és kognitív szempontból is kihívást jelentő feladatokat old meg. A változatos 

munkaformák, a projektmunkák, a kooperatív tanulási technikák alkalmazása, valamint az 

irányító tanári és a társak visszajelzései, a különféle értékelési formák a második idegen nyelv 

esetében is segítik a tanulót abban, hogy továbbra is szívesen és örömmel vegyen részt a tanórai 

feladatokban. Önbizalma így erősödhet, nyitott és motivált marad nyelvtudása hosszú távú 

fejlesztésére.  A nevelési-oktatási szakasz végére magabiztossá válik, szívesen használja 
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nyelvtudását, és egyúttal egyre inkább tudatos nyelvhasználó is lesz, aki képes saját hibáit 

észrevenni, valamint saját és társai haladását értékelni. 

A nyelvi tartalmak és eszközök átadása az első nyelvhez hasonlóan kontextusba ágyazottan, 

szövegek alapján, konkrét beszédhelyzetekben, akár nonverbális és/vagy vizuális elemekkel 

megsegítve történik. A használható nyelvtudás és a valós kommunikáció elsajátítása érdekében 

továbbra is integráltan kell fejleszteni a nyelvi és nem nyelvi készségeket.  

Amennyiben az idegen nyelv oktatása csoportbontásban történik a tanulókat nyelvtudásuk 

alapján kell beosztani, az intézmény kötelező nyelvi szintfelmérést tarthat. 

 

Tanulási eredmények 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a 12. évfolyam végére a KER szerinti A2 nyelvi szint a 

kimeneti elvárás.  

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló ismer és egyre tudatosabban használ nyelvtanulási 

és nyelvhasználati stratégiákat, valamint ezeket más tanulási területeken is alkalmazza 

kompetenciáinak mélyítésére. Készül továbbá az aktív nyelvtanulás eszközeivel az egész életen 

át tartó tanulásra. Életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hagyományos és digitális 

nyelvtanulási forrásokat használ, célnyelvi (könnyített) olvasmányokat olvas, továbbá 

kiaknázza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket szórakozásra, kommunikációra, 

közvetítésre, ismeretszerzésre és tudásmegosztásra.  

A szakasz végére - témakörtől függetlenül - a második idegen nyelvből a tanuló: 

− részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 

tevékenységekben; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári 

segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó hangzószövegekben megjelenő információkat; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő írott szövegből, és 

azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán kívül szerzett ismereteivel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkot szöveget szóban és írásban; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert 

nyelvi eszközök segítségével; 

− digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó 

írott vagy hallott szövegeket; 

− nyomtatott és/vagy digitális alapú segédeszközt, szótárt használ. 
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Általános tantervű óraháló a kilencediktől a tizenkettedik osztályig 

 

 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 

heti 

óraszám 
4 4 4 4 

hetek 

száma 
36 36 36 30 

éves 

óraszám 
144 144 144 120 

KER 

min.szint 
A1 A1+ A2 A2+ 

 

Tananyag: 

A helyi tantervhez alkalmazott tananyagok az Eduline kiadó kiadványai tankönyv és 

munkafüzet formájában. 

Választott kurzuskönyvek a 9.-12. évfolyamokon: 

 

9. évfolyam 
T.Marin/ S. Magnelli: 

Progetto italiano  1A 

10. évfolyam Progetto italiano  1B 

11. évfolyam Progetto italiano  2A 

12. évfolyam Progetto italiano 2B 

 

 

A kiválasztás szempontjai: 

A tankönyvek 

1.  témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei és feladattípusai korosztály relevánsak 

3. minden szempontból megfelelnek a kommunikatív nyelvoktatás elvárásainak 

4. egyenletesen és fokozatosan fejlesztik az idegen nyelvi kulcskompetencia 

komponenseit 

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

is 

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

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

feladatokat 

8. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 
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1.1.1.  9. ÉVFOLYAM 

 

A 9. évfolyamon az olasz  nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

Tankönyv+ Munkafüzet 
Progetto italiano 1A 

 

 

 

Az olasz nyelv tantárgy kerettantervei az Élő idegen nyelv kerettanterveinek részeként íródtak, 

és az ott meghatározott céloknak, feladatoknak, módszereknek és kimeneti követelményeknek 

megvalósítását részletezik a különböző nevelési és oktatási szakaszokra vonatkozóan.  

 

  9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak az a fő célja, hogy a tanuló megismerkedjen az olasz 

nyelv alapvető szerkezeteivel, alapszókincsével, és előző nyelvtanulási tapasztalatai 

segítségével a második idegen nyelvből is fejleszthesse kommunikatív és interkulturális 

kompetenciáját. A nyelvi alapkészségek kialakítása mellett a középiskolában egyre 

hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat, valamint a jel- és szabályrendszerek 

kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás 

az idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének 

igényét, az ismeretek, a tudás átadásának lehetőségét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, 

az önkifejezési vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint a digitális 

kompetenciák kialakítását. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Egyre jobban érti, hogy a felnőtt élet, elsősorban a 

továbbtanulás és a szakmai boldogulás egyik alapvető kulcsa a használható nyelvtudás. Ezért a 

nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy a másodikként tanult idegen nyelvet is egyre 

inkább személyes érdeklődéséhez kapcsolódó, valós kommunikációs helyzetekben 

használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának 

érdekében a diák sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A 

változatos munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon keresztül is. Különösen fontos az irányító tanár támogató visszajelzése, és az a 

többféle értékelési forma, melyek által segítséget és mintát kap önmaga és társai értékeléséhez, 

megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat kijavítani. Így válik a tanuló egyre inkább 

önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni érdeklődés és igények 

figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan idegen nyelvi 

tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül is szívesen 

foglalkozik. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló különböző szövegtípusokkal, olvasmányokkal 

ismerkedik meg. A gondosan kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása 

során fejlődik szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. 

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet.  

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörökön kívül a kerettantervben megtalálhatók a kétéves szakaszban elsajátítandó nyelvi 

funkciók, valamint nyelvi elemek és struktúrák. A listákban olyan elemek kerülnek 
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megjelenítésre, melyek figyelembe veszik a középiskolások életkori sajátosságait, valamint 

azokat az élethelyzeteket, melyekben a tanult idegen nyelvet vélhetően használni fogják. 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

− köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Ciao! 

Buongiorno! Buona notte! Arrivederci! Ciao ciao! Come stai? Bene, grazie. Sto bene.) 

− személyre vonatkozó információkérés, információadás (Come ti chiami? Mi chiamo 

Peter. Quanti anni hai? Ho 14 anni. Di dove sei? Sono di Budapest. Sono ungherese. 

Quand’è il tuo compleanno? Il 4 luglio. Hai un animale? Sì, un gatto. No, non ce l’ho. 

Hai fratelli o sorelle? Sì, un fratello. No, non ne ho. Parli il francese? Capisco il francese. 

Qual è la tua materia preferita? È la matematica.) 

− információkérés/adás (Quando è il prossimo treno? Fra venti minuti. A che ora arriva il 

treno? Tuo fratello è qui? Si, é qui.) 

− dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Cos’è questo? Com’è? 

È…/ È grande e comodo. Come si dice ... in italiano? Ha i capelli biondi. È simpatica.) 

− főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Buon Natale! Buon anno nuovo! Buona 

Pasqua!) 

− köszönet kifejezése (Grazie. Grazie mille. Grazie mille davvero.) 

− köszönetre történő reakció megfogalmazása (Prego. Di niente.) 

− megszólítás kifejezése és arra reagálás (Mi scusi. Posso aiutarla?) 

− telefon felvétele, telefonon való bemutatkozás (Pronto. Sono XY.)  

− bemutatkozás megfogalmazása (Mi chiamo … ) 

− hogylét iránti érdeklődés (Come stai?) 

− Informális/formális regiszter megkülönböztetése (Come stai/sta? Dove abiti/abita?) 

− hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Sto bene, grazie. Cosí cosí. Mi 

sento …) 

− bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Scusami.)  

− bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Va bene. Nessun problema.)   

− jókívánságok kifejezése, reakció megfogalmazása (Buon compleanno! Buona fortuna! 

Congratulazioni! Grazie, anche a te.)    

− megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és 

e-mailben (Caro Peter, …  un bacio, ti abbraccio.) 

− véleménykérés és arra reagálás (Cosa ne pensi? Io penso … Non credo. Qual è la tua 

opinione? Secondo me …)     

− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Ti piace? È fantastico, Mi piace tanto. Veramente 

no. 

− igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Sí, certo. No.) 
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− tudás, illetve nem tudás kifejezése (Lo so. Non lo so. Non ne ho idea.) 

− akarat, kívánság kifejezése (Vorrei un gelato, per favore.) 

− kínálás és arra reagálás (Vorresti un’arancia? Ecco. Sì, volentieri. No, grazie. Grazie.) 

− alapvető érzések kifejezése (Ho freddo/fame/sete. Sono felice/triste) 

− dicséret, kritika kifejezése (È fantastico. È una buona idea. È noioso.) 

− öröm, sajnálkozás, bánat kifejezése (Fantastico! Sono molto felice. Buono per te. Sono 

tanto contento per te. Mi dispiace sentirlo. Oh, no! Oh, caro! Mi dispiace tanto per te.) 

− elégedettség/elégedetlenség kifejezése (Sono abbastanza soddisfatto di questo. Va 

bene/non male. Non è stato molto carino/buono.) 

− csodálkozás kifejezése (Come mai?)    

− kérés és arra reagálás (Puoi darmi una penna? Posso avere una penna? Certo, ecco. Mi 

dispiace, non ce l’ho.)  

− javaslat és arra reagálás (Andiamo al cinema. Buona idea.) 

− meghívás és arra reagálás (Puoi venire alla mia festa? Sì, grazie. Scusa, non posso.) 

− nem értés megfogalmazása (Non capisco.) 

− nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (È chiaro? Scusa, cosa 

significa?) 

− betűzés kérése, betűzés (Puoi/potresti farmi lo spelling? Lo spelling è …)  

− visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Puoi ripeterlo?)  

− felkérés hangosabb, lassúbb beszédre (Potresti parlare un po’ più lentamene, per 

favore?) 

− valaki igazának az elismerése és el nem ismerése (Hai ragione. Hai torto.) 

− egymást követő események leírása (Cos’è successo? Prima …Poi … Alla fine …) 

− utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Vieni qui, per favore. Leggi 

il messaggio.)  

− bizonytalanság kifejezése (Forse. Non sono sicuro.) 

 

Nyelvi elemek, struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’essere’ használata (Io sono … Io 

non sono 

… Tu sei …? Lui è…? Chi è lui? Cos’è quello?); ‘ avere’ használata (Quanti anni hai? 

Ho 20 anni);        Presente indicativo (Io mangio pane a colazione. Giochi a tennis?); 

verbi in -isc (Non capisco.) 

-   esserci használata (Cosa c’é nella tua borsa? In questo parcheggio ci sono giá troppe   

macchine.) 
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-      legfontosabb rendhagyó igék jelen időben (Bevo un po’. A che ora vai in piscina?) 

       -  “piacere” ige jelen időben (Mi piace correre; A Marco piacciono i film italiani) 

− módbeli segédigék jelen időben “potere”, “dovere”, “volere”, “sapere” (Io so/non so 

nuotare. Posso venire con te? Posso avere una penna? Devi andare là? Non puoi fumare 

qui. Voglio dormire.) 

— egyszerű elöljárószavak és a a prepozíciók összevonása a határozott névelővel (in città, 

sulla scrivania, tra l’altro) 

         -  cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Passato prossimo (Ho mangiato il 

pane a colazione. Non ho visto il film. Sei andato da Marco?); Imperfetto indicativo 

(Durante le vacanze ci alzavamo tardi. Mentre Gino studiava le parole, i ragazzi 

leggevano.) 

        -    Participio passato szabályos és rendhagyó alakja (Ho dormito tanto.  Siamo rimasti a 

Roma a lungo. 

− felszólítások informális közegben: Imperativo diretto positivo e negativo (Vieni qui. 

Non urlare. Andiamo. Parlate.)  

− visszaható igék: Verbi riflessivi (Mi vesto velocemente. Anna non si é ancora lavata.) 

− határozott és határozatlan névelő (la torta, un uomo) 

− mennyiségi viszonyok: a főnév egyes és többes száma (cane-cani, bambina-bambine); 

tőszámnevek  (uno, due, …, cento), sorszámnevek (primo, secondo, terzo,…); 

megszámlálható főnevek (Quanti CD hai? Io ho tanti/alcuni CD.); megszámlálhatatlan 

főnevek (Quanto latte hai comprato? Ho bevuto un po’ di acqua.) 

− melléknevek egyes és többes száma; főnév-melléknév egyeztetés (una signora elegante, 

ragazzi simpatici) 

− birtoklás kifejezése, birtokos névmások (Il fratello di Marco. Il mio compleanno. Di chi 

è?) 

− névmások (pronomi personali soggetto, pronomi diretti) 

− kérdő névmások (che cosa, dove, quando, quanto, perché, chi, come) 

− szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (questo/a, quello/a; troncamento del 

pronome quello), kötőszavak (e, o, ma, perché) 

− időbeli viszonyok: gyakoriság (Quanto spesso? sempre, spesso, a volte, mai, una 

volta/due volte a settimana, tutti i giorni), dátumok/időpontok (nel 1997, a luglio, alle 

17, sono le otto, Sono le otto e un quarto.); időtartam: Quanto tempo? (Quanto tempo 

sei stato in Spagna? Per un mese .) 

− térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók (qui, lì, a sinistra, a destra, dentro, su, in, 

sotto, q1vicino a, tra …) 

 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

- adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget; 
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- adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó 

célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel; 

- felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és nyelvi 

szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva. 

 

A 9–10. évfolyamon az olasz mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra 

 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 9. osztály végén: a tanuló legyen 

képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és íráskészséget 

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

 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1.1.2 10.ÉVFOLYAM 

 

A 10. évfolyamon az olasz nyelv tantárgy 

alapóraszáma: 
144 óra/év, 4 óra/hét 

Tankönyv+ Munkafüzet Progetto italiano 1B 

 

A tanterv kétéves ciklusokban hozza a tananyagot, de az alábbi két táblázat külön jelzi a 9. és 

a 10. évfolyamra vonatkozó témaköröket és óraszámokat. 

A témakörök áttekintő táblázata a 9. évfolyamra: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 20 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 20 

Vacanze, viaggi, turismo 10 

Vita sociale 10 

Apprendimento della lingua italiana 20 

Temi interculturali 10 

Attività e tematiche interdisciplinari 10 
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Temi di attualità 10 

Intrattenimento 4 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 10 

Összes óraszám: 144 

 

A témakörök áttekintő táblázata a 10. évfolyamra: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 20 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 20 

Vacanze, viaggi, turismo 10 

Vita sociale 10 

Apprendimento della lingua italiana 20 

Temi interculturali 10 

Attività e tematiche interdisciplinari 10 

Temi di attualità 10 

Intrattenimento 4 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 10 

Összes óraszám: 144 

 

TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 
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− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: conoscenti, 

relazioni familiari, amici 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ambiente 

circostante, casa 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della 

casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

quotidiane, passatempi, pasti 

− A témakörre jellemző alapvető fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 2-3 

főbb ünnephez (pl. Natale, Pasqua, compleanno) kapcsolódó alapszintű kifejezés, 

állandósult szókapcsolat ismerete 

− Személyes környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

− Alapvető érzések begyakorolt állandósult nyelvi fordulatok segítségével történő átadása. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— projektmunka egyénileg (PPT):  

o családfa készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása 

o a lakóhely és környezetének bemutatása 

o a legjobb barát, barátnő bemutatása 

— projektmunka csoportban:  

o (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? 

o otthon 

o az iskolában  

o a lakóhelyünkön 

— ismerkedés az olasz ünnepekkel film segítségével 

— szóbeli mini-prezentációk: ‘Napirendem’+ családtagjaim napirendje, szabadidő 

— kérdőívek megalkotása, kitöltése, illetve írásbeli/szóbeli összegzése:   
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o ‘Különóráink és hobbijaink’ (időpont, helyszín stb.) 

— internetes kutatás 

o  Egy olasz híresség élete 

— Szerepjátékok: 

o Interjú egy híres emberrel az életéről és családjáról 

o Ismerkedés az új osztálytársakkal – kérdések és feleletek 

 

TÉMAKÖR: Ambiente e natura 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− üzeneteket ír; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali, 

piante 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: avere 

animali domestici 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: fenomeni 

naturali, meteo 

− Közvetlen környezethez tartozó egyszerű információk átadása egyszerű nyelvi elemekkel 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o magyarországi állatkertek és lakóik 

o az árvizek pusztításai Magyarországon és a világban 

o lakóhelyem, környezetem  

− internetes kutatás – szófelhő 

o milyen állatok élnek Olaszországban? 

o hol van a legtöbb földrengés és működő vulkán a világban? 

− az időjárás különbségei Olaszországban és Magyarországon 
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− játék  

o állat barkochba 

o kvíz/keresztrejtvény  

TÉMAKÖR: Attività in classe  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 

− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a tevékenység 

céljainak megfelelően alkalmazza; 

− részt vesz egyszerű szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz egyszerű szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: personale 

scolastico, compagni di classe 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scuola 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati per 

studiare 
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− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

pomeridiane, festival scolastici, tradizioni scolastiche, eventi, opportunità extracurricolari 

per l’apprendimento della lingua 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

- projektmunka: - egyéni vagy csoportos 

o iskolai szokások, napirend, órarend 

o iskolai szabályok  

o iskolai öltözködés Magyarországon és a célnyelvi országban  

o tantárgyak összehasonlítása a két országban, iskolai időbeosztás 

összehasonlítása, tanórán kívüli tevékenységek összehasonlítása 

- kérdőív készítése:  

o kedvenc tantárgyak, ki miben érzi jónak / kevésbé jónak magát – szóbeli 

összesítés 

- kutatómunka: szótanulási stratégiák – a különböző módszerek bemutatása 

- csoportos feladat:  

o szókártyákból mondatalkotás – melyik csoport tudja az összes kártyáját 

felhasználni? 

o mi mindent csinál az ideális nyelvtanuló idegen nyelven?  

TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan/kooperatív 

munkaformában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti, guide 

turistiche; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di 

alloggio, destinazioni, attrazioni, posti di interesse; 
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− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monumenti, 

mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il viaggio, moduli, 

opuscoli informativi; 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze in 

Ungheria e all’estero; 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche; 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka egyénileg, (prezentáció készítése képekkel és annak szóbeli bemutatása) 

o Olaszországi látnivalók, nevezetességek  

o Magyarország híres látnivalói 

o Lakóhelyem nevezetességei 

o “La vacanza dei miei sogni” 

 

− Projektmunka csoportosan 

o egy osztálykirándulás megtervezése 

o fontos célnyelvi országbeli turisztikai események, fesztiválok 

− Internetes kutatómunka 

o Útvonalterv Olaszországba, milyen országokon, városokon kell átutazni? 

o különleges közlekedési eszközök a nagyvilágban – képekkel 

o különleges szállodák/szállások 

− Szerepjátékok 

o idegenvezető – izgága, kérdésekkel teli csoport 

o szállodai recepciós - igényes vagy ’akadékoskodó’ vendég  

TÉMAKÖR: Vita sociale 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituzioni 

culturali, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita di città/vita di 

campagna 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di 

ingresso, opuscoli informativi,  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi 

culturali, divertimenti 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: dare 

indicazioni, dare informazioni 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempi, 

intrattenimento, cultura, viaggiare, turismo nazionale ed internazionale 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− szerepjátékok – csapatversenyben: Melyik a legjobb jelenet?  

o gyorsétteremben  

o utazási irodában 

o utcán: útbaigazítás kérése és adása 

o ’Sono una guida turistica a Budapest/Roma’ – helyi látványosságok bemutatása 

− prospektus, reklám készítése - (étterem, mozi, színház, látványosság) 

− ismerkedés a reklámok világával: színek, logók, üzenetek 

− internetes kutatómunka  

o a célnyelvi ország és hazánk számokban - rövid bemutatók   

o kviz játék a célnyelvi országról és hazánkról 

− Vitafórum:  

o városi és vidéki élet, ki hogyan érvel? 

− kérdőív készítése, kitöltése, kiértékelése:  

o a legkedveltebb szabadidős tevékenységek a csoportban, (tv, olvasás, internet, 

közösségi média, tánc, sport stb.), és miért? 

TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− ismeri a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést és intonációt a tanult nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez társaival párban és csoportban együttműködik; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

-      Az anyanyelv és a célnyelv közötti legalapvetőbb kiejtésbeli /helyesírási különbségek 

felismerése 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  
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− Az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmak felismerése, akár a tanórán kívül is, 

digitális csatornákon is 

− Alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák használata. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− tanulásmódszertan tudatosan: szótanulási technikák 

− Nyelvtanulási típusok, stratégiák feltérképezése kérdőívvel 

− közös popzenehallgatás, a szöveg egyszerű feldolgozása feladatlappal 

− filmnézés a célnyelven 

o a film egy-két jelenetéhez hangalámondás, feliratozás készítése 

o a film egy-két jelenetének dramatizálása, eljátszása  

o keresztrejtvény készítése a film kulcsszavaival 

− betűzésverseny 

o Ki tudja leggyorsabban a lebetűzött szavakat helyesen leírni? 

− egyszerű nyelvezetű szöveg órai feldolgozása (illusztráció, előadás)  

− játékos diktálási feladatok 

o dettatura 

o Telefono senza fili 

− egy (alapszintű) könnyített olvasmány elolvasása, egyéni feldolgozása és bemutatása az 

osztálynak 

TÉMAKÖR: Temi interculturali 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi ország jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrához kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Főbb célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete, összehasonlítása alapvető hazai 

szokásainkkal 

− Célnyelvi ország főbb országismereti jellemzőinek ismerete 

− Hazánk főbb országismereti jellemzőinek ismerete célnyelven 

− A célnyelvi kultúrához kapcsolódó alapvető tanult nyelvi elemek alkalmazása. 
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 TEVÉKENYSÉGEK: 

Projectmunka – egyéni vagy csoportos 

— Olaszország és Magyarország összehasonlítása hagyományos és digitális kutatómunka 

majd órai kiselőadások formájában, az alábbi témakörök mentén: 

o az olasz és magyar iskolák jellemzői, napirend 

o tipikus olasz ház, lakás – miért más itthon? 

o mindennapi szokások Olaszországban és Magyarországon – van-e különbség? 

o családon belüli szerepek és feladatmegosztás a két kultúrában 

o ünnepek a családban (Compleanno, Natale, Pasqua, ecc.)  

o viselkedésbeli különbségek a két kultúrában (pl. üdvözlés) 

o állattartási szokások, kedvenc állatok (’gatti’ vs ’cani’?) 

o olasz és magyar nyaralási szokások 

o olasz időjárás – magyar időjárás 

o Olaszország/Magyarország tájegységei, országrészei 

o olasz/magyar étkezési szokások, tipikus ételek 

o híres helyek a két országban  

− Csoportos játék: 

o Ki tud többet Olaszországról – jellemző adatok, alapvető tudnivalók 

− rövid dokumentumfilmek megtekintése, elemzése a célnyelvi országról  

− jellegzetes olasz ünnepek megszervezése az osztályban/iskolában 

o pl. festa di Natale 

 

TÉMAKÖR: Attività e tematiche interdisciplinari  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Alapvető szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának 

és érdeklődésének megfelelő tartalmakból. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunka - témák, személyiségek bemutatása 

o Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak tanulásánál?  

o egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása közben felkeltette az 

érdeklődésemet 

o egy híres tudós élete  

o egy olasz király élete 

o Magyarország történelmének egy érdekes alakja  

o célnyelven rövid történet, egyéni élmény leírása 



 

20 
 

− internetes kutatómunka 

o szavak, kifejezések keresése a különböző tantárgyakhoz 

− vaktérképen országok, népek megjelölése, népnevek gyakorlása 

− csoportos project:  

o társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, 

történelem, biológia, művészeti tantárgyak) 

TÉMAKÖR: Temi di attualità 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− találkozik a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi 

legfőbb hírekkel, eseményekkel. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven a megismert 

témák alapján. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka:  

o aktuális hírek feldolgozása vizuális eszközökkel  

o  képaláírások megfogalmazása  

o időjárásjelentés készítése 

− Egy izgalmas sportesemény megtekintése az olasz nyelvű híradóban (pl. úszó VB) 

o szógyűjtés az esemény témájával kapcsolatban 

o lenémított film tanulói kommentárral 

− szerepjáték:  

o interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel 

TÉMAKÖR: Intrattenimento 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és játékos nyelvtanulásra. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 

felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

− Célnyelvi társasjátékok készítése és használata 

− Részvétel játékos nyelvi tevékenységekben, drámajátékokban. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− egyéni projektmunkák és bemutatók  

o saját szórakozási szokások  

o kedvenc kulturális élmények 

− felmérés készítése és kiértékelése  

o szórakozási szokások az osztályon belül – melyik a legkedveltebb 

− egyéni internetes kutatások olaszul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek 

stb.) 

− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése 

− olvasási verseny az osztályon belül 

− egy választott könnyített olvasmány feldolgozása 

− olasz tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása  

− e-mailezés olaszul  

− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása 

− csoportchat:  

o közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− találkozik az érdeklődésének megfelelő, akár autentikus szövegekkel elektronikus/digitális 

csatornákon, tanórán kívül is; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Egyszerű, releváns információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven 

− A tanult témákhoz kapcsolódó olasz nyelvű, egyszerű információ megszerzése. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− projektmunka, kiselőadás, internetes kutatómunka saját, választott témából, poszter 

készítése, prezentáció 
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Értékelési rendszer 

 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza. 

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 10. osztály végén: a tanuló 

legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 

íráskészséget mérő feladatokat legalább 30 %-ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön-külön értékelünk. 

 

Az értékelés módjai: 

– önértékelés  

– tanulói értékelés (pár-, csoportmunkában) 

– szóbeli értékelés; 

– írásbeli, főleg ösztönző-formáló (formatív) értékelés; 

– összegző-lezáró értékelés (szummatív)  

– minősítő-szelektáló (osztályzás). 

 

 

1.1.3  11. ÉVFOLYAM 
 

 

A 11. évfolyamon az olasz  nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra/év, 4 óra/hét 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv ill.munkafüzet 

T.Marin/ S. Magnelli: 

Progetto italiano 2A 

 

 

 

A 11. évfolyamra a második idegen nyelvből már A1+ szintű nyelvtudással érkezik a tanuló, és 

célja az, hogy nyelvtudását további fejlessze. Középiskolai tanulmányai végére rendelkezik 

annyi tudással és tapasztalattal, hogy nyelvtudását fel tudja használni a körülötte lévő világ 

megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

Ebben a szakaszban új témakörként jelenik meg a tudomány és technika, a kommunikáció; a 

többi témakörnél a különbséget a tanulási eredmények bővülése, árnyaltabbá válása jelenti.  

Változatlanul fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai évek 

végére a tanulónak második idegen nyelvből is képessé kell válnia arra, hogy nyelvtudását a 

későbbiekben önállóan is fenntartsa és továbbfejlessze, valamint arra, hogy nyelvtudását 

személyes és szakmai életében valós használatra adaptálni tudja.  

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A kerettantervek a kötelező tartalmat témakörökön keresztül közelítik meg. Az egyes 

témakörök mellett az évfolyamra kötelező nyelvi funkciók és nyelvi elemek, struktúrák kerültek 

megfogalmazásra. A listákban kizárólag az újonnan belépő elemek jelennek meg, melyek a 9-

10. évfolyamokon meghatározottak épülnek, azokat fejlesztik tovább. 

Nyelvi funkciók az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

− remény kifejezése (Io spero …, Non vedo l’ora di …) 

− véleménykérés és arra reagálás (Come ti sembra? Che ne pensi? Penso che sia fantastico.) 
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− tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Qual è la tua opinione su…? Mi piace molto. Penso 

che sia disgustoso.) 

− egyetértés kifejezése (Sono completamente d’accordo con te. Penso che tu abbia ragione.), 

egyet nem értés kifejezése (Non sono per niente d’accordo con te.)   

−  bizonytalanság kifejezése (Che ore saranno? Dove saranno i ragazzi?) 

− javaslat és arra reagálás (Ti piacerebbe venire al cinema?  Certo, volentieri.)  

− meghívás és arra reagálás (Mi piacerebbe invitarti alla mia festa. Grazie, sono contento di 

venire.) 

− akarat, szándék kifejezése (Io voglio… / vorrei; Mi piacerebbe.../ Preferirei....) 

− szükségesség kifejezése (Ho bisogno di… Mi serve...) 

Nyelvi elemek és struktúrák az olasz mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a 

zárójelben olvasható olasz nyelvű kifejezések példák): 

-   cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: stare + gerundio (Sto leggendo un 

libro molto interessante) 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Trapassato prossimo (Prima di andare 

in Africa non avevo mai visto un ippopotamo in vita mia.)  

- modalitás múlt időben (Ho dovuto finire questo lavoro. Dovevo alzarmi presto, ma ero 

troppo stanco.) 

- ”piacere” ige múlt időben (Ti è piaciuta la cena? A Marco non piaceva suonare il violino. 

Ci sono piaciute le cittá italiane.) 

- cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futuro semplice (Quando compierai 

17 anni?, Ti aiuterò.); stare + per + infinito (La mia amica sta per partire.) 

- feltételes mód: Condizionale semplice (Mangerei volentieri un gelato.); Condizionale 

composto (Sarei venuto volentieri con te.) 

- a határozatlan névelő többes száma (Ho conosciuto delle persone simpaticissime.) 

− minőségi viszonyok: melléknevek fokozása és hasonlító szerkezetek (Questa cittá é piú 

bella. Marco è più giovani di Luisa. Maria è la ragazza più bella. Mangio piú carne che 

pesce.); rendhagyó fokozás (Questa é la cosa migliore che possiamo fare.) 

−  a tárgyi névmás egyeztetése összetett igeidőkben (non l’ho vista; li abbiamo letti) 

− részes esetű névmások (Gli telefono stasera. Non ci hanno detto niente. ) 

− “ci”, “ne” névmások használata (Ci sono tornato di nuovo. Ne voglio solo un po’.) 

− mondatösszekötő elemek: vonatkozó névmások (Il ragazzo che ho conosciuto ieri…. I 

libri che mi hanno consigliato….) 
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-   időbeli viszonyok kifejezése: già, ancora, appena (L’ho già letto. Le ragazze sono 

appena entrate nella stanza.)  

 - mennyiségi viszonyok kifejezése határozatlan névmnásokkal (qualche ragazzo, alcuni 

amici, nessuna   notizia) 

-  feltételesség kifejezése: a valós feltétel (Se piove non andremo al cinema.) 

         Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

− adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget; 

− adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót folytat a 

tanult nyelvi elemek felhasználásával. 

A 11. évfolyamon az olasz nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

                    Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 20 

Ambiente e natura 20 

Attività in classe 20 

Vacanze, viaggi, turismo 10 

Vita sociale 10 

Apprendimento della lingua italiana 10 

Temi interculturali 10 

Temi e attività interdisciplinari 10 

Temi di attualità 10 

Scienza e tecnologia, comunicazione 10 

Intrattenimento 5 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 9 

Összes óraszám: 144 

 

 

TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 
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− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: conoscenze, 

relazioni familiari, amici 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ambiente 

circostante, casa 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della 

casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze 



 

26 
 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

passatempi 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: benessere, 

relazioni sociali 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

— internetes kutató munka és csoportos projekt  

o  családok az olasz nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az olasz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Ambiente e natura 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali, 

piante 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tutela 

della natura, tutela degli animali, avere animali domestici 

− Környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: Scuola ed educazione  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
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− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: personale 

scolastico 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

scolastici 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati per 

studiare 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

pomeridiane, festival scolastici, tradizioni scolastiche, eventi, attività extracurricolari, 

opportunità extracurricolari per l’apprendimento della lingua/l’uso della lingua 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali, mantenimento delle 

tradizioni 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: materie 

scolastiche, conoscenze, obiettivi di apprendimento delle lingue, orientamento 

professionale 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 
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— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

−  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti, guide 

turistiche; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di 

alloggio, destinazioni, attrazioni, posti di interesse 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monumenti, 

mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il viaggio, opuscoli 

informativi, moduli 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze in 

Ungheria e all’estero 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze auto-

organizzate e pacchetti, differenze culturali 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 
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— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Vita sociale 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: membri del 

settore pubblico e del settore civile, turisti 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

culturali, uffici pubblici, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita 

di città/vita di campagna 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di 

ingresso, moduli, opuscoli informativi  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi 

culturali, tipi di intrattenimento 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: servizi, 

dare informazioni, dare informazioni, presentare monumenti 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempo, 

intrattenimento, cultura, sport, libri, film, servizi, viaggiare, turismo nazionale e 

internazionale 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy olasz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 
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− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: abilità 

linguistiche, apprendimento della lingua, lingue 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az olasz nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

— Íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő olasz nyelvű osztály ’hirlaphoz’  felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o olasz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

olaszul 

TÉMAKÖR: Temi interculturali 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Olaszországban 

a falvak szerepe a manapság a két országban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdarúgás eredete és elterjedése/változatai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

o kviz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 

TÉMAKÖR: Temi e attività interdisciplinari  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Temi di attualità 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 
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− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Scienza e tecnologia, Comunicazione 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati 

dalle persone ogni giorno, cellulari, computer, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: uso della 

tecnologia nella vita di ogni giorno, uso della tecnologia nello studio o nel lavoro 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

o Haladás-e minden változás? 

TÉMAKÖR: Intrattenimento 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 

− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 
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− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok 

— Egy olasz nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

— Kedvenc filmem bemutatása olaszul 

— Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

— Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 
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− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns olasz nyelvű információ megszerzése. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Olasz nyelvű filmek, programok ismertetése az olaszos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók olasz nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Értékelési rendszer: 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza.  

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 11. osztály végén: a tanuló 

legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 

íráskészséget mérő feladatokat legalább 30%- ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön értékelünk. 

Az értékelés módja: 

-önértékelés 

-tanulói értékelés (pár,- csoportmunkában) 

-szóbeli értékelés 

-írásbeli, főleg ösztönző- formáló ( formatív) értékelés 

- összegző- lezáró értékelés (szummatív) 

-minősítő- szelektáló (osztályzás). 
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1.1.4  12. ÉVFOLYAM 

 

A 12. évfolyamon az olasz nyelv tantárgy óraszáma: 120 óra/év, 4 óra/hét 

Az évfolyamon használt kurzuskönyv ill.munkafüzet 
T.Marin 

S.Magnelli: 

Progetto italiano 2A/2B 

 

 

A 12. évfolyamon az olasz nyelv tantárgy alapóraszáma: 124 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 10 

Ambiente e natura 10 

Attività in classe 10 

Vacanze, viaggi, turismo 10 

Vita sociale 10 

Apprendimento della lingua italiana 10 

Temi interculturali 10 

Temi e attività interdisciplinari 10 

Temi di attualità 15 

Scienza e tecnologia, comunicazione 15 

Intrattenimento 5 

Apprendimento e condivisione delle conoscenze 5 

Összes óraszám: 120 

 

 

TÉMAKÖR: Temi personali: relazioni familiari, stile di vita 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− elmesél rövid, személyes történetet egyszerű nyelvi eszközökkel, önállóan, a cselekményt 

lineárisan összefűzve; 
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− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre is reagál 

egyszerű célnyelvi eszközökkel, személyes vagy online interakciókban; 

− üzeneteket ír; 

− egyszerűen megfogalmazza személyes véleményét, másoktól véleményük kifejtését kéri, 

és arra reagál, elismeri vagy cáfolja mások állítását, kifejezi egyetértését vagy egyet nem 

értését; 

− kifejez tetszést, nem tetszést, akaratot, kívánságot, tudást és nem tudást, szándékot; 

− kifejez kérést, javaslatot, meghívást, kínálást és ezekre reagálást; 

− kifejez alapvető érzéseket, például örömöt, sajnálkozást, bánatot, elégedettséget, 

elégedetlenséget; 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− megoszt alapvető személyes információkat magáról egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: conoscenze, 

relazioni familiari, amici 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: ambiente 

circostante, casa 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parti della 

casa/appartamento, arredamento, elettrodomestici 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

passatempi 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: benessere, 

relazioni sociali 

− Személyes témákhoz tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval (a folyamatos, 

összefüggő beszéd gyakorlására) 

o Közeli és távoli rokonok, kedvenc rokonaim  

o érdekes családi történetek a múltból 

— internetes kutató munka és csoportos projekt  

o  családok az olasz nyelvű országokban, különbségek, hasonlóságok 

o szerepek a családon belül 

— Vitafórum  

o pl. tinédzserek helyzete a családban 

— Szerepjáték:  

o pl. az orvosnál 

— prezentáció készítése:  

o Családi ünnepek az olasz és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

— Közvélemény kutatás:  

o hobbik, érdeklődési körök 

TÉMAKÖR: Ambiente e natura 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az 

ismert szövegtípusokban, az adott tématartományban; 

− értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján; 

− kommunikációt kezdeményez egyszerű hétköznapi témában, a beszélgetést követi, 

egyszerű, nyelvi eszközökkel fenntartja és lezárja; 

− az életkorának megfelelő mindennapi helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel, és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 
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− véleményét, gondolatait, érzéseit egyre magabiztosabban fejezi ki a tanult nyelvi 

eszközökkel; 

− a tanult nyelvi elemeket többnyire megfelelően használja, beszédszándékainak 

megfelelően, egyszerű spontán helyzetekben; 

− megoszt alapvető személyes információkat környezetéről egyszerű nyelvi elemekkel; 

− ismerős és gyakori alapvető helyzetekben, akár telefonon vagy digitális csatornákon is, 

többnyire helyesen és érthetően fejezi ki magát az ismert nyelvi eszközök segítségével. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animali, 

piante 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natura 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tutela 

della natura, tutela degli animali, avere animali domestici 

− Környezethez tartozó információk átadása 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata. 

TEVÉKENYSÉGEK 

— Internetes kutatás:  

o veszélyeztetett állatok 

o kihaló növényfajok 

o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 

o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

— Kiselőadás készítése:  

o veszélyben a földünk 

o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 

o a nemzeti parkok és állatkertek feladatai 

o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

— Vitafórum:  

o hasznosak-e az állatkertek? 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

— Egy olasz nyelvű természetfilm megtekintése 

TÉMAKÖR: Scuola ed educazione  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− megérti a szintjének megfelelő, nonverbális vagy vizuális eszközökkel támogatott 

célnyelvi óravezetést és utasításokat, kérdéseket; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi alkotások 

közös előadásában; 

− egyre magabiztosabban kapcsolódik be történetek kreatív alakításába, átfogalmazásába; 

− felkészülést követően röviden, összefüggően beszél az adott tématartományhoz tartozó 

témákban; 

− képet jellemez röviden, ismert nyelvi fordulatok segítségével, segítő tanári kérdések 

alapján; 

− változatos, kognitív kihívást jelentő szóbeli és írásbeli feladatokat old meg önállóan vagy 

kooperatív munkaformában, a tanult nyelvi eszközökkel, szükség szerint tanári segítséggel; 

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− a főbb szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű hangzószövegben a 

tanult nyelvi elemeket; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő hangzó szöveget a változatos 

nyelvórai tevékenységek és a feladatmegoldás során; 

− felismeri a főbb, életkorának megfelelő hangzó szövegtípusokat; 

− megkülönbözteti a főbb, életkorának megfelelő írott szövegtípusokat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− véleményét írásban, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazza, és arról írásban 

interakciót folytat; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− egyszerű mondatokat összekapcsolva mond el egymást követő eseményekből álló 

történetet, vagy leírást ad valamilyen témáról; 

− összekapcsolja az ismert nyelvi elemeket egyszerű kötőszavakkal (például: és, de, vagy); 

− nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak vagy fordulatok magyarázatát kéri vagy 

visszakérdez; 

− alkalmazza az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő írott, nyomtatott vagy digitális 

alapú szöveget a változatos nyelvórai tevékenységek és feladatmegoldás során; 

− részt vesz szövegértést igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

− részt vesz szövegalkotást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 
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− a tanórán bekapcsolódik az interakciót igénylő nyelvi tevékenységekbe, abban társaival 

közösen vesz részt, a begyakorolt nyelvi elemeket tanári segítséggel a feladat céljainak 

megfelelően alkalmazza. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: personale 

scolastico 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

scolastici 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati per 

studiare 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: attività 

pomeridiane, festival scolastici, tradizioni scolastiche, eventi, attività extracurricolari, 

opportunità extracurricolari per l’apprendimento della lingua/l’uso della lingua 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

apprendimento, uso extracurricolare della lingua, eventi sociali, mantenimento delle 

tradizioni 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: materie 

scolastiche, conoscenze, obiettivi di apprendimento delle lingue, orientamento 

professionale 

− Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

− Tanult elemek felhasználása a nyelvi célok elérésére 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi 

fejlesztő tevékenységek során. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Egyéni kutatás és képes beszámoló: 

o régi és új iskolám összehasonlítása - történetük, híres tanáraik 

o a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása 

— Csoportmunka / projekt:  

o egy osztályprogram megtervezése 

o ’Az ideális iskola’ jellemzői 

— Internetes kutatómunka: - képes beszámolók 

o érdekes iskolák a világ különböző részeiben 

— Vitafórum: 

o Hasznos-e az iskolai egyenruha?  

o Jó dolog-e a bentlakásos iskola? 

o Milyen a jó tanár? 
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— Íráskészség fejlesztése:  

o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 

o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

TÉMAKÖR: Vacanze, viaggi, turismo 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− megérti és értelmezi az egyszerű, az adott tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 

szövegeket, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

−  A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: turisti, guide 

turistiche; 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tipi di 

alloggio, destinazioni, attrazioni, posti di interesse 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monumenti, 

mostre, documenti di viaggio, mezzi di trasporto, oggetti usati durante il viaggio, opuscoli 

informativi, moduli 

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze in 

Ungheria e all’estero 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: 

preparazione, pianificazione di un viaggio, visite turistiche 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: vacanze auto-

organizzate e pacchetti, differenze culturali 

− Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

− Interakció az utazás és turizmus tématartományban.  

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:  

o híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban 

o híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon 

o Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven  

o ’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése 

o hogyan készüljünk fel egy külföldi utazásra – Checklist készítése 
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— Internetes kutatás 

o Érdekes, szokatlan szállások 

o Különleges utazási lehetőségek, járművek a nagyvilágban 

— Játék: Találd ki, melyik nevezetességről beszélek!  

— Felmérés készítése az osztályban: 

o Ki melyik országot szeretné megismerni? Melyik a legnépszerűbb célpont? 

o Ki hol szeretne nyaralni? (Balaton? hegyvidék? stb.) 

— Szituációs játék  

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés 

o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a turistacsoport’ 

— Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

TÉMAKÖR: Vita sociale 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó, élőszóban vagy digitális 

felületen elhangzó rövid szöveg tartalmát; 

− értelmezi az életkorának megfelelő, élőszóban vagy digitális felületen elhangzó 

szövegekben a beszélők gondolatmenetét; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− megérti a nem kizárólag ismert nyelvi elemeket tartalmazó rövid írott szöveg tartalmát; 

− információt cserél, információt kér, információt ad. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: membri del 

settore pubblico e del settore civile, turisti 

− A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: istituti 

culturali, uffici pubblici, ristoranti, attrazioni/monumenti nazionali ed internazionali, vita 

di città/vita di campagna 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: biglietti di 

ingresso, moduli, opuscoli informativi  

− A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: eventi 

culturali, tipi di intrattenimento 
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− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: servizi, 

dare informazioni, dare informazioni, presentare monumenti 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: passatempo, 

intrattenimento, cultura, sport, libri, film, servizi, viaggiare, turismo nazionale e 

internazionale 

− A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk értelmezése és átadása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka, egyéni bemutatók 

o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  

o Mi szórakoztat minket? 

— Vitakészség fejlesztése 

o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 

o ’mozik’ – kellenek még? 

o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

— Íráskészség fejlesztése:  

o brossúrák, adalapok kitöltése 

o film/könyv - ajánló brossúra készítése 

— egy olasz nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, 

megbeszélése 

— egy rövid olasz novella órai feldolgozása 

TÉMAKÖR: Apprendimento della lingua italiana 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− idegen nyelvi kommunikációjában használja a célnyelv főbb jellemzőit; 

− értelmezi és használja az idegen nyelvű írott, olvasott és hallott tartalmakat a tanórán kívül 

is; 

− tudatosan használ alapszintű nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

− követi a célnyelvi normához illeszkedő beszédtempót a begyakorolt nyelvi elemekben; 

− alkalmazza a tanult nyelvi funkciókat társalgás megkezdéséhez, fenntartásához és 

befejezéséhez; 

− tanult nyelvi eszközökkel és nonverbális elemek segítségével tisztázza mondanivalójának 

lényegét; 

− digitális eszközöket és felületeket is használ nyelvtudása fejlesztésére; 



 

49 
 

− következetesen alkalmazza a célnyelvi betű- és jelkészletet; 

− ismeretlen szavak valószínű jelentését szövegösszefüggések alapján kikövetkezteti az 

életkorának és érdeklődésének megfelelő, konkrét, rövid szövegekben; 

− egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

− nyelvtanulási céljainak eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket; 

− nyelvi haladását többnyire fel tudja mérni; 

− hibáit többnyire észreveszi és javítja; 

− társai haladásának értékelésében segítően részt vesz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: abilità 

linguistiche, apprendimento della lingua, lingue 

− A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata  

− A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása 

− Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos alkalmazása. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére  

— nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán 

— internetes kutatás és beszámoló  

o új szavak jelentéséről, eredetéről, szinonimáiról 

o a magyar és az olasz nyelv eredetéről, a különböző nyelvcsaládokról  

o a dialektusokról 

o kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai 

— Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése 

— ’Osztálykönyvtár’ 

o évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása 

o könnyített olvasmány tartalmának rövid előadása  

— Íráskészség fejlesztése 

o cikkek egy havonta megjelenő olasz nyelvű osztály ’hirlaphoz’  felhasználva az 

aktuális témákhoz végzett kutatómunkákat 

o olasz nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal 

olaszul 

TÉMAKÖR: Temi interculturali 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 



 

50 
 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− célnyelvi kommunikációjába beépíti a tanult interkulturális ismereteket; 

− találkozik célnyelvi országismereti tartalmakkal; 

− megismeri a célnyelvi országok jellemzőit és kulturális sajátosságait; 

− a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket használja. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete 

− Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete  

− Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven 

− Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a 

célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka: 

o a hagyományok ápolása Magyarországon és Olaszországban 

a falvak szerepe a manapság a két országban 

o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

— Internetes kutatómunka 

o a labdarúgás eredete és elterjedése/változatai 

— Prezentáció 

o karácsony ünneplése a világ országaiban 

o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása más országokra 

— Játék: 

o Leírás készítése/receptek – magyar vagy olasz specialitás? 

o kviz különböző országok étkezési szokásairól 

— „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

— Vitafórum 

o mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban 
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TÉMAKÖR: Temi e attività interdisciplinari  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− aktívan részt vesz az életkorának és érdeklődésének megfelelő gyermek-, és ifjúsági 

irodalmi alkotások közös előadásában; 

− ismer szavakat, szókapcsolatokat a célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő, más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkorának és 

érdeklődésének megfelelő tartalmakból 

− Más tantárgyakból szerzett ismeretek és előzetes tudás felhasználása célnyelven. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projekt munka (egyéni) 

o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 

o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 

— (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

— Vitafórum 

o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? 

o kell-e a mindennapos testnevelés? 

o fontos-e a zene és a tánc? 

o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 

o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

— Játék 

o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a 

leghosszabb lista? 

o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

TÉMAKÖR: Temi di attualità 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a 

hozzájuk tartozó szituációkban; 

− megért és használ szavakat, szókapcsolatokat a célnyelvi, az életkorának és érdeklődésének 

megfelelő hazai és nemzetközi legfőbb hírekkel, eseményekkel kapcsolatban; 

− megérti és tájékozódásra használja a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő 

hazai és nemzetközi legfőbb hírek, események lényegét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és 

eseményekre vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

− Életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 

értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Online videók megtekintése  

o hírműsorok  

o aktuális eseményekről szóló tudósítások 

o riportok 

— Szerepjáték 

o ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás 

o TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)  

— Internetes kutatómunka 

o egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról 

o szókincsfejlesztés a média világához 

— Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 

o a szalagcímek nyelvezete 

o az újságcikkek stílusa szerkezete 

o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

TÉMAKÖR: Scienza e tecnologia, Comunicazione 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 

kooperatív munkaformában; 

− egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 
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− az adott tématartományban értelmez nyelvi szintjének megfelelő hallott és írott célnyelvi 

szövegeket kevésbé ismert témákban és szövegtípusokban is; 

− az adott tématartományban szóban és írásban létrehoz szövegeket különböző 

szövegtípusokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: oggetti usati 

dalle persone ogni giorno, cellulari, computer, internet 

− A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: uso della 

tecnologia nella vita di ogni giorno, uso della tecnologia nello studio o nel lavoro 

− A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet 

− Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  

o a közlekedést 

o a házimunkát  

o az oktatást? 

o a kommunikációt? 

— Internetes kutatómunka és prezentáció 

o a világ legfontosabb találmányai 

o a kommunkáció fejlődése az utóbbi 20 évben 

o a tudományos élet „fáklyavivői” a történelem folyamán  

— Vitafórum  

o az internet jövője 

o Mire jó a virtuális valóság?  

o a közösségi oldalak előnyei és hátrányai 

o Haladás-e minden változás? 

TÉMAKÖR: Intrattenimento 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− kiemel, kiszűr konkrét információkat a nyelvi szintjének megfelelő, élőszóban vagy 

digitális felületen elhangzó szövegből, és azokat összekapcsolja más iskolai vagy iskolán 

kívül szerzett ismereteivel; 
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− értelmez egyszerű szórakoztató és ismeretterjesztő kisfilmeket; 

− értelmezi az életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szituációkhoz 

kapcsolódó, írott szövegekben megjelenő információkat; 

− összetett írott instrukciókat értelmez; 

− érdeklődése erősödik a célnyelvi irodalmi alkotások iránt; 

− rövid szövegek írását igénylő kreatív munkát hoz létre önállóan; 

− üzeneteket ír; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− a tanórán kívüli játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet szórakozásra és élményalapú játékos nyelvtanulásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése 

(irodalom, film, társasjáték) 

− Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő olasz nyelvű szövegek felhasználása szórakozás 

és élményalapú játékos nyelvtanulás céljára. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

— Internetes kutatómunka 

o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 

o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 

o érdekes kiállítások, múzeumok 

— Egy olasz nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése 

— Kedvenc filmem bemutatása olaszul 

— Kedvenc számom bemutatása, meghallgatása 

o a szöveg leírása és értelmezése 

— Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása 

TÉMAKÖR: Apprendimento e condivisione delle conoscenze 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK  

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

− egyénileg vagy társaival együttműködve, szóban, részben szóban vagy írásban 

projektmunkát, kiselőadást készít, s ezeket IKT-eszközök segítségével is meg tudja 

valósítani; 
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− papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 

kooperatív munkaformákban; 

− hallgat az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket elektronikus, digitális 

csatornákon, tanórán kívül is, szórakozásra vagy ismeretszerzésre; 

− a nyomtatott vagy digitális alapú írott szöveget felhasználja szórakozásra és 

ismeretszerzésre; 

− rövid, egyszerű, ismert nyelvi eszközökből álló kiselőadást tart változatos feladatok 

kapcsán, hagyományos vagy digitális alapú vizuális eszközök támogatásával; 

− néhány szóból vagy mondatból álló jegyzetet készít írott szöveg alapján; 

− a tanórán kívüli, akár játékos nyelvtanulási lehetőségeket felismeri, és azokat használja; 

− találkozik életkorának és nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi ismeretterjesztő 

tartalmakkal; 

− felhasználja a célnyelvet ismeretszerzésre; 

− felhasználja a célnyelvet tudásmegosztásra. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel olasz nyelven 

A tanult témákhoz kapcsolódó releváns olasz nyelvű információ megszerzése. 

 TEVÉKENYSÉGEK: 

− Projektmunka (egyéni vagy csoportos) 

o prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és ezek 

bemutatása az osztálynak 

o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban 

o Olasz nyelvű filmek, programok ismertetése az olaszos faliújságon írásban 

o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók olasz nyelvű írásaiból 

(történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)  

 

Értékelési rendszer: 

A tanuló továbbhaladásának követelményeit iskolánk pedagógiai programja tartalmazza.  

Jelen helyi tanterv megállapítása a továbbhaladás feltételeire a 12. osztály végén: a tanuló 

legyen képes az év végi kimenetet mérésekor a szókincs, beszédkészség, beszédértést és 

íráskészséget mérő feladatokat legalább 30%- ban, a nyelvhelyességet 20 %-ban teljesíteni. 

Értékelési szempontok: 

Minden készséget, és a nyelvhelyességet külön értékelünk. 

Az értékelés módja: 

-önértékelés 

-tanulói értékelés (pár,- csoportmunkában) 

-szóbeli értékelés 

-írásbeli, főleg ösztönző- formáló ( formatív) értékelés 

- összegző- lezáró értékelés (szummatív) 

-minősítő- szelektáló (osztályzás). 
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1. HELYI TANTERV 
 
1. 1. TÖRTÉNELEM 
 

 

 
5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP     2 2 4 3 

NYEK     2 2 4 3 

Nyolc évfolyamos 2 2 2 2 2 2 4 3 

Fakultáció       3 3 

 
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 
tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének 

a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 
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történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része 

a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 

tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 

tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, 

hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és 

jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és 

kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 
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A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 
egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
 

Történelem 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör Óraszám 

5. évfolyam  

Mitológiák, vallások, világvallások 48  

A történelem segédtudományai 24 

6. évfolyam  

Lakóhelyünk múltja, története és nevezetességei 6 

Iskolánk története 4 

Topográfia ismeretek, térképhasználat 4 

Bevezetés a történelembe – Az ókor 12 

Bevezetés a történelembe – A középkor 11 

Bevezetés a történelembe – A magyarság története 12 

Bevezetés a történelembe – Az újkor 23 

Összesen  144 

7. évfolyam  

Civilizáció és államszervezet az ókorban 30  

Vallások az ókorban 6  

Hódító birodalmak 10  

A középkori Európa !.  16  

Rendszerező ismétlés 10 

8. évfolyam  

A középkori Európa II. 16 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 20  
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A középkori Magyar Királyság fénykora 20  

Rendszerező ismétlés  16 

Összesen  144 

9. évfolyam  

A kora újkor 20  

A török hódoltság kora Magyarországon 22  

A felvilágosodás kora 16  

Rendszerező ismétlés 14 

10. évfolyam  

Magyarország a 18. században 16  

Új eszmék és az iparosodás kora 12  

A reformkor 24  

A forradalom és szabadságharc 8  

Rendszerező ismétlés 12 

Összesen  144 

 

 

1.1.1.¨5. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: Mitológiák, vallások, világvallások 

ÓRASZÁM: 48 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 

A mitológiák 

jellemzése  

A 

mitológiák 

kialakulás

a. 

Mitológia 

rendszere

k 

Mítosz, mitológia, 

mitológia és vallás, 

hagyományok és 

mitológiák. 

Teremtéstörténetek 

A mai természeti 
népekhez hasonlóan 
a mágia jellemző 
hitvilágukra, létezik 
egy láthatatlan erő, 
amely mindenütt jelen 
van, ennek 
megismerésére és 
uralására törekszenek, 
ehhez szükséges 
szertartás a varázslat 
(élelemszerzés, 

A mitológia: mítoszok összessége.  
A mítosz hasonlít a mondához, 
mert mesés történet, amelynek van 
igazságalapja. Abban különbözik 
tőle, hogy sokszor vallási 
világértelmezésre is vállalkozik, és a 
dolgok eredetét, végső okát, 
értelmét magyarázza meg.  
Fontos jellemzője, hogy egyszerre 
őrzi az ősi hagyományokat, és 
egyértelműsíti a normákat, 
amelyeket nem szabad áthágni. 
Minden közösség, nép és 
társadalom alkotott magának 
mítoszokat. Ezek szájhagyomány 
útján terjedtek, nem jegyezték le 
őket.  
Ma különféle régészeti leletek és 
korai feljegyzések alapján 
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embervarázslat, 
képvarázslat) 
Totemizmus: az 
állatok tiszttelté 
jelenti, mivel hittek 
abban, hogy bizonyos 
vadakkal rokonságban 
állnak, ezt az állatot 
ősként tisztelték, 
ünnepségeket 
rendeztek a totemállat 
tiszteletére 
Tabu: bizonyos 
szokásokra, 
cselekvésekre 
vonatkozó tilalom, 
amely az egész 
közösségre kötelező 
(pl. totemállat 
megölése, 
fogyasztása, 
vérrokonok közötti 
szexuális kapcsolat 
tilalma) 
Fetisizmus: tárgyak 
vallásos tisztelete 
 

következtethetünk rájuk. 
Viszonylag jól ismerjük a germán, a 
szláv vagy skandináv mitológiákat, 
a kereszténység felvétele előtti 
ősmagyar mitológiáról viszont 
kevesebbet tudunk. Az európai 
kultúrára az ókori görögség 
mitológiája volt a legnagyobb 
hatással. 
 

Az ókori 

Mezopotámia 

mitológiája 

Mezopotá

mia 

vallásai a 

városállam

ok korától 

a 

birodalma

k koráig. 

Sumér. 

akkád, 

amorita, 

babilóniai 

vallások 

politeizmus, 

istenhármasságok, 

henoteizmus 

Sin, Samas, Istar, 

Marduk, Anu, Enlil, 

Ea, Assur 

politeista (többistenhivő) vallás, 
istenek száma, rangsora nem 
állandó 
fő istenhármasság: An (ég istene, 
fő szentélye Urukban), Enlil (levegő 
ura, istenek és emberek királya, 
Nippurban van a fő szentélye, 
vízözön előidézője), Enki (föld ura, 
bölcsesség istene, fő szentélye 
Eriduban) 
Mély tiszteletnek örvend még: 
Ninhurszag az istenek és minden 
gyermek anyja, Nanna /Szín 
holdisten és Innin /Istar az ég 
úrnője, a szerelem istennője 
(jelképe a Vénusz bolygó volt) 
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Az ókori perzsa 

vallások 

Zarathustr

a vallás és 

Mithras 

kultusz 

Zarathustra, vallási 

dualizmus, Mihras 

kultsuz 

a klasszikus perzsa vallást 
Zarathustra (legendás hírű pap) 
alapította Kr. e 7. sz-ban ebben a jó 
és rossz örök harcát tekinti a világ 
mozgatójának a jó megtestesítője: 
Ahuramazda a rosszé Angramainuj, 
az embernek van lehetősége a két 
erő közötti választásra 
Emellett más isteneket is tiszteltek 
pl. Mithrát (Mithrasz) az igazság és 
a nap istenét, akinek kultusza a 
római korban Európában is 
ismertté vált valamint Varuna, 
Indra, Váju, Anáhita tisztelete is 
elterjedt volt 
 

A zsidó vallás A zsidó 

vallás 

kialakulás

a és 

jellemzése 

Ábrahám, Jákob, 

monoteizmus, Jahve, 

tízparancsolat, Mózes, 

Sínai-hegy, Dávid-

csillag, menóra, héber, 

zsidó, diaszpóra, 

Izrael, izraeli, Júda ( 

Júdea ), Dávid, 

Salamon 

kőtemplom, 

sátorszentély, 

szövetségkötés, Tóra, 

kőtábla 

a nép történetében kitüntető 
szerepet kapott a vallás 
monoteizmus, Jahve a főisten, aki 
eredetileg sivatagi vihar, tűz isten, 
tehát pusztító erő volt (Kr. e. 6. sz-
tól nevének kiejtése tabu), Jahve és 
a zsidóság közötti kapcsolat 
kölcsönös és kizárólagos, nép 
istene Jahve ezért a nép isten 
választott népe 
a választott néppel az Úr 
szövetséget köt (Ádám, Noé, 
Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes) 
ennek jele a körülmetélkedés 
az Úr törvényt ad népének (Tóra: 
Mózes 5 könyve) ennek 
legfontosabb része a 
Tízparancsolat, amelyet isten  
Mózesnak kőtáblán nyújtott át, a 
törvények szabályozzák a zsidóság 
mindennapi életét, meghatározzák 
szokásait, vallás szertartásait 
a nép időről időre eltávolodott 
istenétől, ezért a szövetséget újra 
és újra meg kell újítani, erre 
hivatottak a próféták (ők isten 
küldöttei, akik szigorúan őrzik a 
törvényt és ápolják a hagyományt) 
Talmud: Kr. e. 5- Kr. u. 5. sz-ig tartó 
korszak vitáinak, bölcsességeinek, 
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szónoklatainak gyűjteménye, a 
hagyomány foglalata 
Jahve kultuszának központját 
Salamon a Jeruzsálemben felépített 
templomba tette, itt helyezték el a 
frigyládát, a szövetségkötés 
jelképét 
a zsidóság ókori történetéről a 
Biblia ószövetségi része tudósít, ám 
mivel a szövegek jóval az adott 
eseményeknél később keletkeztek 
nem tekinthető teljesen hiteles 
történeti forrásnak 
 

A görög 

mitológia 

 

A görög 

mitológia 

kialakulás

a 

Görög 

istenek és 

jellemzésü

k 

Vallási 

intézmény

ek ( 

Olimpiai, 

Panathéna

iai, jósda, 

színház ) 

Olümposz, Zeusz, 
Héra, Pallasz Athéné, 
Poszeideon, 
Aphrodité, Hermész, 
Artemisz, 
Héphaisztosz, 
Démétér, Hesztia, 
Árész, Apollón, 
Kronosz, Dionüszosz, 
Prométheusz 
Héreklész 
titánok 

az istenek a görög összetartozás-
tudatot erősítették 
politeista (sokistenhivő), isteneit 
emberi alakba (antropomorf) 
képzelte el, minden istennek egyedi 
funkciót tulajdonított 
az istenek cselekedeteit leíró 
történetek összessége a mitológia 
a görög istenek életéről Homérosz 
eposzaiból és Hésziodosz Istenek 
születése (Theogonia) című 
művéből értesülhetünk 
a vallási szertartásokban nagy 
szerepe volt az úgy nevezett 
misztériumoknak (titkos beavatási 
szertartások) pl. Eleuszisz Démétér-
misztériumok 
jóshelyek: Delphoi, Dodoné 
ünnepi játékok (ld. színház 
kialakulása), sportversenyek (pl. 
olümpiai játékok Zeusz tiszteletére) 
 
 

 

A római 

mitológia  

A római 

mitológia 

kialakulás

a 

 

Szakistene

k és 

numen, szakisten, 
Jupiter, Juno, 
Minerva, Apolló, 
Diana, Veszta, Ceres, 
Neptunusz, Mars, 
Vulcanus, Vénus, 
Bacchus,  
papi tisztségek: 
pontifex maximus 

kezdetben totemisztikus 
elképzelések (pl. város eredete a 
farkas által táplált Romulus és 
Remus történetével) 
istenhármasság kialakulása: 
Jupiter-Mars-Quirinus 
etruszk szertartásrend és 
halottkultusz behatolása valamint a 
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antropom

orf istenek 

(főpap), rex sacrorum 
(áldozó király), augur 
(madárjós), flamen 
(ősi főistenek papjai), 
lupercus 
(farkaspapok), Vesta 
szüzek; ezeket a 
tisztségeket mindig 
világi vezetők 
töltötték be és egész 
életre szóló 
megbízatást 
jelentettek 
 
 

jóslás elterjedése, majd a görög 
istenek átvétele 
a római istenek mindig jobban 
megtartották eredeti 
földhözragadt funkciójukat a 
görögökhöz képest 
pl. Janus megtartotta eredeti római 
voltát (kezdet és a vég kétarcú 
istene, templomának kinyitás-
bezárása jelezte a háború kezdetét-
végét) 
a császárkori Rómában elterjedtek 
a keleti misztériumvallások: Ízisz-
Ozirisz, Kübelé, Attisz, Prosperina, 
Mithrasz beavatási szertartásokkal 
együtt járó kultusza 
vallási szertartások teljesen az 
állam érdekének voltak alárendelve 
 

Brahmanizmus A 

brahmaniz

mus 

kialakulás

a 

A 

brahmaniz

mus 

szakrális 

és 

társadalmi 

hierarchiá

t teremtő 

világa 

Dzsainizm

us 

lélekvándorlás, 
reinkarnáció, dharma, 
karma, kaszt, 
brahmana, kstariaja, 
vaisja, sudra, 
Brahma, Visnu, Síva 
Véda 

vallást nem egy személy alapította, 
hanem az évszázadok folyamán 
önmagától alakult ki, ezért 
nincsenek dogmái (alaptanok), az 
életmódra vonatkozó általános 
szabályai, nem követeli meg a 
hívektől, hogy egy istenben 
higgyenek 
nézete szerint a világegyetem 
rendezett egész, amin a dharma a 
világtörvény uralkodik, az élőlények 
és az emberek is származás és 
képesség szerint kasztokra oszlanak 
vallja lélekvándorlás tanát, mely 
szerint az ember életvitelének 
megfelelő (karma) kasztban 
születik majd újjá (ha méltatlanul 
élt kutya, vagy sertés alakjában) ez 
az újjászületés elkerülhetetlen 
a sok istenből kiemelkedik Brahma 
a világ teremtője, a lelke 
vándorlásának irányítója, Visnu a 
világok körforgásának fenntartója, 
Siva a megsemmisítő és 
újrateremtő erő (e három isten 
egységet alkot a világ körforgását 
biztosítja) 
dzsainizmus 
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brahmanizmus válságából fakadó 
vallási irányzat, alapítója: Mahavir 
vagy Dzsina (Kr.e 540-468.) 
a lélekvándorlás örök körforgásából 
való kivezető utat kereste, szerinte 
az ember akkor jut el az örök 
felszabadulás (moksa) állapotba, ha 
tartózkodik minden lény 
bántalmazásától 
mivel így semmiféle növényt és 
állatot nem lehet még táplálékként 
sem elfogyasztani a vallás tanainak 
pontos követője addig böjtöl egy 
helyben míg ebbe belepusztul, az 
erre képes embereket szentként 
tisztelik 
 
 

Buddhizmus A 

buddhizm

us 

kialakulás

a 

 

Buddha 

tanítása     

A 

buddhizm

us 

irányzatai 

Buddha, dharma, 
nirvana, hinayana, 
mahayana 

Buddha jelentése felébredt, 
megvilágosodott 
a tanító Sziddharta a kb. Kr. e. 560-
480 között élt, előkelő indiai 
családból származott, születését és 
fiatalságát számos legenda övezi 
a megvilágosodást nem szent iratok 
tanulmányozásával, hanem a saját 
bensőjében lejátszódó 
megismerési folyamat 
eredményeként érte el 
a tanítók nem váltják meg az 
embereket csak a helyes utat 
mutatják meg számukra és az utat 
neki kell végigjárni 
a négy nemes igazságról szóló 
tanítás összefoglalója Buddha 
nézeteinek: e szerint az élet csupa 
szenvedés, mert folyamatos 
vágyakozások között élünk, ha a cél 
a végy megszüntetése, amely 
elvezet a nirvána (vágynélküliség) 
állapotába, ehhez ad segítséget a 
nyolcas ösvény: igaz hit, igaz 
szándék, igaz szó, igaz tett, igaz 
élet, igaz törekvés, igaz emlékezés, 
igaz elmélyedés 
a szeretet gyakorlását is 
követendőnek tartja 
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a buddhizmus alaptételei A Tan 
ösvénye című munkában 
találhatóak 
Buddha nem szervezett egyházat, 
nem hagyott maga után iratokat, 
ezért az egyházszervezést követői 
végezték el, kb. Kr. e 3. sz-ra 
létrejött a buddhista egyház és 
megszerkesztették szent iratai 
(Tipitaka) 
a buddhista építészet 
legjellegzetesebb alkotása a sztúpa, 
amelyben ereklyéket őriznek 

 

Az iszlám Az iszlám 

kialakulás

a 

 

Mohamed 

próféta 

 

Az iszlám 

tanai 

 

Az iszlám 

irányzatai 

 

Mohamed, 
monoteizmus, Korán, 
sihada, szalat, zakat, 
ramadan, hadzs, 
hidzrsa, dzsihád 
szunnita, siíta 
Kába köve 

a vallás alapítója: Mohamed (570-
632) Mekkában született, ahol az 
Arab-félsziget legszentebb fétisét a 
Kába kövét őrizték, 40 évesen 
látomásai támadtak amelyek 
üzenete szerint őt Isten 
prófétájának szemelte ki, ekkor 
kezdi meg térítő útját 
kezdetben nem arat osztatlan 
sikert, az ummát (vallási közösség) 
sokan elutasítják a szellemi és 
vagyoni egyenlőség hirdetése miatt 
622-ben Medinába költözött 
(hidzsra) 
630-ban visszatér Mekkába, 
megegyezik a helyi előkelőkkel: 
Kába kő kultuszát megtartja, Mekka 
kiemelt zarándokhely marad, helyi 
istent Allahot (Il) helyezett 
monoteista elképzelései 
központjába 
Mohamed a perzsa, a zsidó és a 
keresztény vallás tanaiból is 
merített saját eszméinek 
felépítéséhez 
az iszlám szó engedelmességet, 
odaadást jelent, mindazok akik 
megnyugszanak isten akaratában 
és elfogadják a tanítását a 
mozlimok 
legfontosabb könyve: Korán 
(Oszmán kalifa idején állították 
össze a 7. sz. végén) 
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a mozlimok számára csak Allah 
létezik, hinni kell az ő angyalaiban, 
tisztelni kell a prófétákat 
(Ábrahámot és Jézust is), de 
legfőképpen Mohamedet, hinniük 
kell a halál utáni életben és Allah 
ítélkezésében 
a próféta előírta a napi ötszöri imát 
és ehhez kapcsolódva a rituális 
tisztálkodást, a Ramadan (havi böjt, 
amikor reggeltő estig tilos az evés) 
megtartását, a kötelező 
alamizsnaosztást, a mekkai 
zarándoklatot; dzsihád (iszlám 
általános védelme a hitetlenek 
ellen), ami a Korán szerint nem 
erőszakos úton, fegyverrel történik, 
a későbbiekben azonban az 
iszlámtól nem lett idegen a hit 
erőszakos terjesztése 
Irányzatok: 
szunniták: az Omajjád-kalifák 
uralmát és az ezek irányításával 
összeállított szunnát (hagyomány) 
ismerik el, valamint kötelező 
érvényű az a hagyomány is , amit a 
hívők közmegegyezéssel fogadtak 
el 
 
síiták: nem ismerik el az Omajjádok 
uralmát és az általuk létrehozott 
hagyományt, csak azt, ami a 
próféta közvetlen leszármazottaira 
vonatkozik, törvényes 
vezetőjüknek Alit (Mohamed vejét) 
és annak leszármazottait tartják; 
legfontosabb tanításuk a Mahdi, az 
utolsó próféta eljöveteléről szóló 
tan 
(a síiták és szunniták közötti vallási 
ellentét máig megosztja az arab 
világot) 
a síitizmus egyik irányzata az 
izmaelita, mely térítései és 
kereskedelmi kapcsolatai révén 
leginkább elterjedt Európában, s 
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gyakorta ezen a néven emlegetik a 
mozlimokat 
 

Kereszténység A 

keresztény

ség 

kialakulás

a 

 

Jézus 

szerepe 

 

Biblia 

történetek 

 

A 

keresztény

ség 

tanításai 

 

A 

keresztény

ség 

elterjedés

e 

monoteizmus, Jézus, 
keresztény, pogány, 
Pál, páli fordulat, 
szentháromság, Nicea, 
arianizmus, 
athanasianizmus, 
presbiter, püspök 
 
 

gyökerei a zsidó hitbe nyúlnak 
vissza: megváltáshit (Messiás 
eljövetele); 1947-56 között került 
elő a Holt tengeri lelet a qumráni 
barlangból, amely egy esszénus 
(szigorú szabályok között élő, az 
Írást tanulmányozó közösség) 
szekta feljegyzéseit őrzi, ez nagyon 
hasonlít a kereszténység 
alaptanaihoz, valószínű köztük élt 
Keresztelő Szent János 
a kereszténység szent könyve az 
Újszövetség 
a keresztények szerint Jézus 
krisztus, Isten fia, aki szenvedése és 
halála által megváltotta az 
emberiséget (azokat, akik hisznek 
benne), lehetővé tette a 
feltámadást és az örök életet 
a tanítások közül a legfontosabb az 
egyetemes szeret parancsa: mivel 
az emberek mindnyájan Isten 
gyermekei, így semmilyen 
különbség nincs köztük, és mivel 
Isten mindannyiukat egyformán 
szereti nekik is kötelességük ezt 
tenni 
a mások feletti ítélkezés isten 
feladata 
megbocsátás tana 
tevékeny szeretet: segítőkészség és 
adakozás a rászorulóknak 
tartózkodás a földi javak utáni 
vágyakozástól 
a cél a menny, Isten országának 
elérése, amely az örök életet is 
jelenti 
belső, lelki tisztaság hirdetése 
 

A germán 

mitológia 

A germán 

mitológia 

kialakulás

a 

Edda, Odin, világfa 
Nibelung, Arthur király 
és a kerekasztal 
lovagjai 

 A germán népek hagyományai és 
mítoszai vándorlásaik alatt 
gyarapodtak, magukba olvasztva 
a görög, római (és ezáltal a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
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A germán 

mitológia 

istenei 

hellenisztikus) hitvilág egyes 
elemeit.  
Szokásaik ma is élnek a germán 
nyelveket beszélő országokban. A 
szájhagyomány útján terjedő 
legendákat két mű foglalja össze: a 
verses és a prózai Edda.  

Arthur-mondakör megismerése 
A kerekasztal szimbolikája 

 

TÉMAKÖR: A történelem segédtudományai 

ÓRASZÁM: 24 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Történelem 

segédtudomány

ai 

 

Archeológ

ia  

A történelem és 

történet fogalma 

Történelmi források és 

emlékek 

Lelet fogalma 

A régész eszközei, a 

feltárás 

munkafolyamatai 

A forrásfeldolgozás 

menete 

A források 

kezelői(archeológus,  

levéltáros, 

múzeológus, 

restaurátor) 

A források hitelessége 

-A régmúlt, a múlt tanulságai ez 

ember életére 

-logikus gondolkodás fejlesztése, 

következtetések levonása 

-A forrásokat kezelő intézmények 

szerepének jelentősége, az olvasás 

és a muzeális értékek tiszteletére 

nevelés  

-A források közt való eligazodás, a 

megbízható forrásanyag 

kiszűrésének képessége  

-A történelmi információk keresése 

és feldolgozása,  forráskritika 

-Kommunikáció: 

– Beszámoló, kiselőadás 

Tartása saját élményekből 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Kronológi

a 

Történelmi korok 

Az őskor emberének 

megfigyelései 

A gazdálkodás és az 

időszámítás kezdetei 

Időszámítás 

rendszere, Juliánus és 

Gergely naptár 

Julius Caesar reformja, 

Szoszigenész, 

szökőnap, szökőév  

 

-A régmúlt, a múlt elkülönítése  

 

-Kulcsfogalmak alkalmazásának 

képessége 

- Tájékozódás időben és térben, az 

alsóbb osztályokban tanult 

történelmi események, személyek 

időbeni elhelyezése 

- Logikus gondolkodás fejlesztése, 

következtetések levonása, logikus 

előadása 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Edda-%C3%A9nekek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edda-%C3%A9nekek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3zai_Edda
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Római számok, 

évszázadok, 

évezredek fogalma 

Hány év telt el, 

hányadik században 

történt? 

-Új események időbeli elhelyezése, 

memória fejlesztése 

-A történelmi idő ábrázolása 

időszalagon. 

- A tanult uralkodók, események 

elhelyezése az időszalagon 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Heraldika A címer eredete, 

szerepe, heroldok 

címerfajták, címer- és 

pajzsformák,( 

hegyestalpú, csucskös 

talpú) a pajzs tagolása, 

jelképei, 

szimbolikája,címerálla

tok, színek( fém, mál) 

Történelmi családok 

címerei, nemzeti 

címerünk 

Városunk és iskolánk 

címere  

saját címer készítése 

  

-Az értékteremtő alkotások 

jelentőségének felismerése 

-A címer, mint történelmi forrás 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

-Nemzeti történelmi múltunk egy 

tanújának alapos megismerése 

 

-Logikus gondolkodás képessége 

- Kommunikáció: címerleírás 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Inszigniol

ógia 

Világi és egyházi 

hatalmi jelvények( 

püspöki süveg, 

kancellári kulcs) 

uralkodói inszigniák és 

szerepük( szalagok, 

korbács, pásztorbot) 

koronaformák( 

sisakkorona, 

abroncskorona, 

függős korona) 

Magyar koronázási 

jelképeink( koronázási 

palást, szent korona, 

országalma, kard, 

jogar) 

A koronázás menete, 

koronázási domb  

  

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

- Nemzeti történelmi múltunk 

kincseinek  alapos megismerése 

-Logikus gondolkodás képessége 

 

- Kommunikáció: 

szövegértés, lényegkiemelés 

fejlesztése 

 

-Információk gyűjtése hiteles 

forrásokból,  megadott szempontok 

szerint. 
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Történelem 

segédtudomány

ai 

Vexillológi

a 

A zászló használata, 

célja  

A zászlóvivő szerepe 

A zászló fejlődése az 

egyes történelmi 

korokban ( rúdjelvény, 

hadi jelvény, kokárda, 

trikolór) 

Nemzeti zászlónk 

szerepe és története 

(árpád sávos, Bocskai, 

Rákóczi, hivatalos és 

nem hivatalos zászló, 

országzászló)  

Színeinek feltételezett 

jelentése 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

-Állampolgári nevelés: Nemzeti 

történelmi múltunk egy tanújának 

alapos megismerése 

 

-Nemzeti zászlónk használatának 

szabályai 

-Logikus gondolkodás képessége 

  

Történelem 

segédtudomány

ai 

Numizmat

ika 

 

A pénz kialakulásának 

szükségessége,történ

ete 

Pénzkorszakok ( 

csereeszköz, árupénz, 

fémpénz, arany-és 

pénzhelyettesítők/ 

papírpénz, 

modernpénz/váltó, 

valuta, deviza) 

Infláció, devalváció, 

euró 

A bankok, tőzsde 

szerepe 

Magyar történelmi 

pénzek 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

-Információk gyűjtése képi és 

tárgyi, hiteles  forrásokból 

megadott szempontok szerint. 

-PPT készítése alapszinten a tanult 

ismeretanyagot felhasználva 

-Előadói készség fejlesztése 

 

1.1.2.: 6. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Lakóhelyünk múltja, története és nevezetességei 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lakóhelyünk múltja, 

története és 

nevezetességei – Pápa 

története 

6 óra 

Mondák Pápa 

város 

történetéről 

Pápa története a 

honfoglalásig 

Pápa a városság 

válás útján 

A reformáció 

városunkban 

A barokk Pápa 

A Dunántúl 

Athénja 

A pápai ipar 

kibontakozása 

A pápai zsidóság 

története 

A Pápa szó 

származása 

A település kedvező 

földrajzi adottsága 

A mezőváros 

kialakulása 

A város birtokosai 

A reformáció és 

ellenreformáció 

kulturális hatása 

Városformáló 

Esterházyak 

A zsidóság 

betelepülése, 

városfejlesztő 

tevékenysége és 

sorsa a XX. 

században 

 

 

A város történelmének, 

történelmi 

fordulópontjainak 

megismerése. 

A város fejlődésében 

kiemelkedő szerepet 

játszó kulturális, 

gazdasági események 

és főúri családok 

megismerése. 

Pápa etnikai 

viszonyainak 

áttekintése 

 

TÉMAKÖR:  Iskolánk története 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Iskolánk történte, Türr 

István életútja 

                4 óra  

Az iskola 

alapítása, 

története, híres 

diákjai, mai 

képzései 

Türr István 

életútja és 

emlékezete 

F: pálosok rendje, 

bencések rendje, ora 

et labora 

 

N: Türr István, Csáky 

László gróf, Borsó 

Gellért, Galántai 

István, az iskola 

néhány híres diákja 

 

É: 1638 a Türr 

alapítása, 1844 

Az iskola, ezáltal a 
diákot körülvevő 
történelem 
megismerése és 
bemutatása, 
információk gyűjtése. 
Az iskola névadójának 
bemutatása, 
életútjának 
megismerése. 
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magyar nyelvű 

oktatás bevezetése, 

1948 az iskola 

államosítása, 1951 

az iskola Türr István 

nevét veszi fel, 1825-

1908 Türr István 

élete 

 

T: Pápa, Baja, 

Korinthoszi-csatorna 

 

 

TÉMAKÖR:  Topográfia ismeretek, térképhasználat 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Topográfia ismeretek, 

térképhasználata 

4 óra 

Térképhasználata 

ismeretek- 

koordináta 

rendszer 

Földrészek 

Európa és 

Magyarország 

 

1. A földrajzi 

térképek, illetve 

azok történelmi 

megfelelője: 

csapadék, 

domborzat, 

növényzet, 

állatvilág, 

ásványkincsek, 

termények.  

2. „Hagyományos” 

történelmi 

helyzeteket leíró 

térképek: államok, 

határok, városok, 

közigazgatás, 

úthálózat, 

kereskedelmi 

kapcsolatok, 

szövetségesek.  

3. Politikai 

események, 

Információszerzés egy 

térképről 

Következtetések 

levonása földrajzi 

környezetből, térképen 

ábrázolt folyamatokból 

Magyarázatok egy 

térkép segítségével 

Több térkép 

összehasonlítása 
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folyamatok térképei: 

hadjáratok, csaták, 

szövetségek 

alakulása, emberek 

mozgása (vándorlás, 

kivándorlás, 

menekülés, 

elhurcolás stb.), 

területszerzés, 

területvesztés, 

területi követelések. 

4. Tematikus 

térképek: vallási, 

etnikai, politikai 

rendszerek, 

kulturális emlékek, 

választási 

eredmények,gazdas

ági, demográfiai, 

szociális mutatók 

alapján készített 

térképek. 

 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – Az ókor  

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Bevezetés a 

történelembe 

58 óra 

Mezopotámia 

földrajza, 

kultúrája 

nevezetességei 

3 

Mezopotámia 

földrajza és népei 

Mezopotámia 

története, a 

városállamok 

kora 

F: árasztásos 

földművelés, sumer 

nép, városállam, 

zikkurat, 

templomgazdaság, 

despotizmus 

 

N: Gilgames 

 

T: Tigris, Eufrátesz, 

Mezopotámia, 

Mezopotámia 
jelentőségének és 
kulturális hatásainak 
felismerése és 
bemutatása. 
Mezopotámia 
azonosítása térképen. 
Az ókori állam 
szerepének 
bemutatása. 
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A városállamok 

gazdasága és 

társadalma 

Babilónia, Asszíria, 

Ur, Uruk 

 Athén, az athéni 

demokrácia 

működése 

3 

Mindennapok egy 
görög 

városban:  Athén 
és lakói. 

Az athéni 
demokrácia, 

államszervezet 
működése 

Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

Az athéni és 
spártai nevelés. 

F: városállam/polisz, 
jósda, 
többistenhit/politeiz
mus, olümpiai 
játékok, monda, 
türannisz, 
cserépszavazás, 
népgyűlés, 
arisztokrácia, 
demokrácia, démosz 
 
N: Zeusz, Pallasz 
Athéné, Nagy 
Sándor, Drakón, 
Szolón, 
Peiszisztratosz, 
Kleiszthenész  
 
É: Kr. e. 776 az első 
feljegyzett olümpiai 
játékok, Kr. e. 5. sz. 
közepe az athéni 
demokrácia 
fénykora 
 
T: Athén, Olümpia, 
Spárta 

Az athéni és a spártai 
államszervezet 
működésének 
bemutatása. 
A görög városok 
társadalmának 
bemutatása. 
Az athéni demokrácia 
összehasonlítása a 
modern demokráciával. 
A görög kultúra 
jelentőségének, 
hatásainak felismerése, 
bemutatása. 
 

 Az ókori világ 

„fővárosa” 

Róma. 

nevezetességei, a 

római civilizáció 

4 

Róma alapítása a 
mondákban. 

Egy római polgár 
mindennapjai. 

A 
gladiátorviadalok 

és a 
kocsiversenyek. 

Róma 

nevezetességei - 

F: provincia, 
rabszolga, gladiátor, 
amfiteátrum, légió, 
népvándorlás. 
 
N: Romulus, 
Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, 
Attila.  
 
É: Kr. e. 753 Róma 
alapítása a 
hagyomány szerint, 
Kr. u. 476 a 
Nyugatrómai 
Birodalom bukása. 
 

A római civilizáció 
kulturális jellemzőinek, 
nevezetességeinek 
felismerése, 
bemutatása. 
A római köztársaság és 
császárság működési 
rendjének bemutatása. 
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római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak 

T: Itália, Róma, 
Római Birodalom.  

 A római 

hagyomány 

Magyarországon 

– Pannónia 

provincia 

2 

Romanizáció 
Pannóniában 

Római emlékek 
Pannóniában és 

Dáciában 
 

F: provincia, légió, 
limes 
 
N: Severusok 
 
É: Kr. e. 9. 
Octavianus 
megalapítja 
Pannónia provinciát 
 
T: Itália, Róma, 
Pannónia, 
Aquincum, Savaria 

Pannónia jelentősebb 
városainak azonosítása. 
Pannónia 
romanizálásának 
bemutatása. 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – A középkor  

ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 A középkor 

társadalma: 

lovagok, 

parasztok, 

polgárok és az 

egyház 

3 

 

Élet a várban 

Élet a kolostorban 

Élet a középkori 

városban 

F: földesúr, lovag, 
nemes, uradalom, 
jobbágy, 
robot,  pápa, 
szerzetes, bencés 
rend, pálos rend, 
kolostor, katolikus, 
román stílus, gótikus 
stílus, polgár, céh, 
könyvnyomtatás, 
keresztes lovag, 
iszlám. 
 
N: Szent Benedek, 
Gutenberg, 
Mohamed. 
 
T: Visegrád, 
Pannonhalma, 

A középkor társadalmi, 
gazdasági, vallási és 
kulturális jellemzőinek 
bemutatása. 
A társadalmi csoportok 
közötti jogi különbségek 
azonosítása. 
A középkor társadalmi 
berendezkedésének 
értelmezése. 
A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 
Az egyház szerepének 
áttekintése a középkori 
Európában. 
A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
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Szentföld, Anglia, 
Franciaország. 

vagy szöveges források 
segítségével. 
A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 
A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján. 
 

 A középkor 

gazdasága : 

földművelés, 

céhes ipar, 

kereskedelem 

3 

 

Egy uradalom 
működése 

A céhek 
működése 

Helyi 
kereskedelem 

Távolsági 

kereskedelem 

Fogalmak: 

legelőváltó 

gazdálkodás, 

nyomásos 

gazdálkodás, 

vetésforgó, 

szügyhám, nyakhám 

 

Személyek: - 

 

Kronológia: - 

 

Topográfiga: 

Levantei és Hanza 

kereskedelmi 

útvonalak, Velence, 

Firenze, Szentföld 

Uradalom 
berendezkedésének 
jellemzése ábra alapján 
Gazdálkodási 
módszerek, eszközök 
összehasonlítása 
Céhek működösének 
jellemzése 
Középkori kereskedelmi 
útvonalak 
megmutatása térképen, 
áruik összetételeink 
ismertetése térkép 
alapján 

 A középkor 

kultúrája – lovagi 

kultúra 

3 

lovag, lovagi 

erények/erénykódex

, udvari 

kultúra/fejedelmi 

udvarok, lovagi 

tornák, lovagi 

világkép, miles- 

nehézfegyverzetű 

lovaskatona, lovaggá 

avatás/ütés, lovagi 

eskü, hűbériség, 7 

lovagi készség, 

lovagrendek, 

lovagkirályok, 

lovagregény, 

A középkor társadalmi, 

kulturális jellemzőinek 

bemutatása. 

A lovagság fogalmának 

meghatározása 

A lovaggá válás 

folyamatának követése 

A lovagi erények 

felismerése 

A lovagi életmód 

jellemzőinek 

azonosítása 

A lovagi lakhely 

jellemzése képi 
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trubadúr, 

minnesanger, 

Sándor regény-Nagy 

Sándor, Roland-

ének-Nagy Károly,  

Breton mondakör-

Artúr király és a 

kerekasztaL lovagjai, 

Szent Grál 

11-13. század  

forrásanyag 

segítségével. 

A lovagi kultúra-

viselkedési szabályok, 

műveltség felismerése 

források alapján. 

 A reneszánsz 

Európában és 

Magyarországon 

2 

újjászületés, 

polgárság, 14-16. 

század, antikvitás, 

humanizmus, 

reformáció, 

perspektivikus 

ábrázolás, 

természettudomány

ok fejlődése, 

könyvnyomtatás, 

természetábrázolás, 

valósághűségre 

törekvés, harmónia, 

polihisztorok, 

Leonardo da Vinci, 

Raffaello Santi, 

Michelangelo 

Buonarotti, Sandro 

Botticelli, Petrarca, 

Boccaccio, Dante, 

William 

Shakespeare, Balassi 

Bálint, Janus 

Pannonius, 

reneszánsz 

épületek: firenzei 

dóm, visegrádi 

palota-Herkules-kút, 

Bakócz kápolna, 

sárospataki vár 

reneszánsz szárnya, 

A reneszánsz kultúra és 

a humanista szemlélet 

bemutatása.  

A reneszánsz 

stílusjegyek elemzése. 

Önállóan gyűjtött 

képekből tabló 

készítése (pl. 

reneszánsz építészet és 

művészet). 

Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, és 

tévéműsorokból (pl. 

humanista tudósok). 
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Bornemissza Péter, 

Heltai Gáspár- Száz 

fabula 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – A magyarság története 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 A magyarság 

származása, 

eredetmondák 

3 

Fogalmak: hun, 

finnugor, törzs, 

fejedelem, 

vérszerződés, 

honfoglalás 

 

Személyek: Hunor, 

Magor, Csaba 

királyfi, Emese, 

Álmos, Árpád 

 

Kronológia: 895 

honfoglalás 

 

Topográfia: Urál, 

Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence 

A mondák és a valóság 
közötti kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 
A tanult mondai 
történetek felidézése, a 
mondai hősök 
szándékainak 
azonosítása. 
Mondai szereplők 
felismerése képek, 
művészeti alkotások 
alapján. 
Rekonstrukciós rajzok, 
ábrák elemzése és/vagy 
készítése a honfoglaló 
magyarok viseletéről, 
lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

 Az Árpád-kor 

kiemelkedő 

uralkodói : 

István, Szent 

László, IV. Béla 

3 

szenioratus, 

primogenitura, 

leviratus, királyi 

vármegye, ispán, 

nádor, 

egyházmegye, 

püspökség, 

érsekség, királyi 

tanács, tized, 

törvénykönyv, 

királytükör, bencés 

rend, kolostorok, 

kancellária, kunok, 

I .(Szent) István, I. 

(Szent) László és IV.Béla 

uralkodásának 

jellemzése és 

értékelése. 

A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének 

felismerése. 

A korai magyar 

történelmet és az 

Árpád-kort megjelenítő 
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könnyűlovasság, 

tatárok/mongolok, 

szerviensek, 

nemesek, bárók, 

kővár, nemesi 

vármegye, 

szolgabíró, 

familiaritás 

Augsburg, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, 

Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, 

Muhi, Buda, Sajó, 

Trau 

Gellért püspök, 

Julianus barát, Batu 

kán 

955 (az augsburgi 

csata), 972–997 

(Géza 

fejedelemsége), 

997/1000–1038 (I. 

/Szent/ István), 

1077–1095 (I. Szent 

László) 1222 (az 

Aranybulla kiadása), 

1235–70 (IV. Béla), 

1241–42 (a 

tatárjárás), 

legfontosabb kulturális 

alkotások azonosítása. 

szövegben. 

Tabló összeállítása az 

Árpád-kor legfontosabb 

kulturális emlékeiből. 

Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. 

Egyszerű 

térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a 

tatárjárás.) 

Áttekintő ábra készítése 

a Szent István-i állam- 

és egyházszervezetről. 

Információgyűjtés Szent 

László kultuszáról a 

krónikák és 

néphagyományok 

tükrében. 

A magyar 

igazságszolgáltatás 

gyakorlatának 

bemutatása Szent 

István és Szent László 

törvényeinek 

elemzésével. 

 A 10. század 
szentjei: Imre és 

Gellért 
A 11. század 

szentje_ Szent 
László 

Szent életű 
Árpád-házi 

királylányok a 13. 
században: 

Erzsébet, Margit 

Fogalmak: vértanú, 

mártír, boldog, 

szent, apáca, szentté 

avatás, legenda, 

kódex 

Személyek: Szent 

Gellért, Szent Imre, 

Szent László, Szent 

Erzsébet , Szent 

Margit 

A kiemelt szentek 
legendáinak 
megismerése 
Az Árpád-házi szentek 
ismertetőjegyei, 
jelképei 
A szentek felismerése 
korabeli képek, 
ábrázolások alapján 
Keresztény értékek és 
erények a középkorban 



25 
 

Topográfia: Gellért-

hegy, Esztergom, a 

Nyulak-szigete 

Évszámok: A 10.  

a 11. és a 13. század 

szentjei 

 

 A Hunyadiak, 

Mátyás a 

reneszánsz 

uralkodó 

3 

1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, 

Corvina, könyvtár, 

könyvnyomtatás 

Aragóniai Beatrix, 

Antonio Bonfini, 

Galeotto Marzio, 

Janus Pannonius, 

Vitéz János, 

Thuróczy János 

Buda, Visegrád, 

Pozsony (egyetem 

1467) 

Mátyás 

hatalomgyakorlásának 

jellemzése. 

A reneszánsz kultúra 

bemutatása Mátyás 

udvarában. 

A 15. századi magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

-Ismeretszerzés 

tárgyak, épületek, 

képek közvetlen 

megfigyeléséből, hallott 

és olvasott elbeszélő 

szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

(Pl. Mátyás udvara.) 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – Az újkor története 

ÓRASZÁM: 23 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 

 A nagy földrajzi 

felfedezése 

3 

 

A felfedezők útjai. 
 

Fogalmak: 

gyarmatosítás, 

világkereskedelem, 

konkvisztádorok 

 

A nagy felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása térképen. 
A világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 
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A 

világkereskedele

m kialakulása 

Személyek: 

Bartolomeu Diaz, 

Vasco da Gama, 

Kolombusz Kristóf, 

Amerigo Vespucci, 

Magellán 

 

Kronológia: Amerika 

felfedezése 1492 

 

Topográfia: Afrika, 

India, Amerika, 

Spanyolország, 

Portugália, 

Tordesillas 

 

 Indián kultúrák 

2 

 

Gyarmatosítás 

Amerikában: az 

őslakosság sorsa, 

ültetvények és 

rabszolgák. 

Fogalmak: indián, 

maja, azték, inka, 

véráldozat, 

ültetvény, terasz 

 

Személyek: Cortez 

 

Topográfia: maja 

városállamok, Azték 

Birodalom, Inka 

Birodalom 

Indián civilizációk 
elhelyezése térképen. 
Gyarmatosítás 
módszereinek és 
következményeinek 
megismerése. 

 Magyarország a 

török hódítás 

korában 

4 

 

Mohácsi csata. 
Buda eleste és az 

ország három 
részre szakadása. 

Élet a három 
részre szakadt 

országban 
A várháborúk 

hősei (pl. Dobó; 
Zrínyi, a szigetvári 

hős). 

Fogalmak: janicsár, 

szpáhi, török 

hódoltság, kettős 

adóztatás, 

gyermekadó,  

 

Személyek: II. Lajos, 

Szapolyai János, 

Habsburg Ferdinánd, 

I. Szulejmán, Jurisics 

Miklós, Dobó István, 

Zrínyi Miklós 

 

Évszámok: 1526 

mohácsi vész, 1532 

A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és térkép 
alapján. 
A három részre szakadt 
ország és a fontosabb 
török hadjáratok 
bemutatása tematikus 
térképen.  
A török- és Habsburg-
ellenes harcok hőseiről 
szóló történetek 
elbeszélése, irodalmi 
szövegek felidézése. 
Képek, ábrázolások 
gyűjtése és azonosítása, 
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Buda 

visszavétele: a 

török kiűzése. 

Kőszeg ostroma, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger ostroma, 

1566 Szigetvár 

ostroma, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke 

 

Topográfia: Mohács, 

Buda, Pozsony, 

Gyulafehérvár, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Karlóca 

filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes háborúk 
hőseiről és 
eseményeiről. 
A három részre szakadt 
ország térképének 
értelmezése. 
Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

 Erdély földrajza, 

népei és kultúrája 

2 

Három rendi nemzet 

Négy nép, három 

nemzet 

 

székely, szász, magyar 

román 

Vallások és népek 

székek, megyék, 

városok 

 A magyar 

történelem 

kiemelkedő 

családjai és 

személyiségei a 

XVII. században : 

Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc 

4 

 

 

Fogalmak: széttagolt 

ország, király, 

fejedelem, három 

rendi nemzet, 

székely 

falutörvények, 

szászok, kurucok, 

bujdosók,  

téli hadjárat, 

trónfosztás 

Személyek: Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós, 

II. Rákóczi Ferenc 

Topográfia: Erdélyi 

Fejedelemség, 

Királyi 

Magyarország,Oszm

án Birodalom,  

Gyulafehérvár, 

Eszék, 

Szentgotthárd,Vasvá

r, Ónod,Szatmár 

Évszámok:  

A fejezetben kiemelt 
híres történelmi 
személyek életútjának, 
cselekedeteinek 
megismerése 
A korabeli ábrázolások 
alapján a politikusok 
felismerése, 
azonosítása  
A három részre szakadt 
ország területeinek 
azonosítása térkép 
alapján 
a Rákóczi- 
szabadságharc főbb 
eseményeinek 
megismerése 
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1613- 1629- Erdély 

„aranykora” 

1620-1664- Zrínyi 

halála 

1703-1711- Rákóczi- 

szabadságharc 

 A soknemzetiségű 

Magyarország. 

XVIII-XIX. század 

4 

Fogalmak: identitás, 
nemzet, nemzetiség, 
etnikum, politikai 
nemzet, 
soknemzetiségű 
ország, csonka 
társadalom, 
bevándorlás, 
migráció, 
betelepítés,  
elvándorlás 
területi autonómia 

nacionalizmus, 

magyarosítás, 

asszimiláció 

Személyek: (Jan 
Kollár, Ludevit Stúr,)  
III. Károly, Mária 
Terézia, Eötvös 
Károly 
Topográfia: Felső-
Magyarország, 
Erdély, Kárpátalja, 
Cseh-és 
Morvaország, 
Galícia, 

 Évszámok:  

 1711 után az 

ország 

benépesítése 

 1868-nemzetiségi 

törvény 

  

 

A 18. század elejének 
politikai eseményei, a 
török kiűzése és annak 
következményei az 
ország gazdasági és 
etnikai viszonyaira 
 
Magyarország 
elnéptelenedése és a 
18. századi benépesülés 
összefüggéseinek 
felismerése 
 
A nemzetiségek 
elhelyezkedésének 
bemutatása a térképen 
 

Diagramok, ábrák 
elemzése a 
nemzetiségek 
számarányának 
alakulásáról 

 Az iparosodás, 

ipari forradalom, 

technikai 

találmányok 

Fogalmak:  

A gazdaság fogalma, 

gazdasági ágazatok 

 A gazdaság 
fejlődésének 
törvényszerűsége
i, a logikus 



29 
 

XVIII-XIX század 

4 

Az ipari forradalom 

fogalma, Az emberi 

munkavégzéshez 

szükséges energiák 

fejlődése( emberi, 

állati erő, természeti 

erők, gőzenergia, 

fosszilis anyagok, 

elektromosság, 

napenergia) 

Emberi és 

természeti erővel 

hajtott gépek a 

múltban ( szövőszék, 

rokka, fújtató, lábító, 

repülő vetélő, vízi -

és szélmalmok) 

A textilipar 

fellendülése és okai 

Fonó Jenny, 

szövőgép 

Gőzgép feltalálása és 

használata, 

gőzmozdony, 

gőzhajó, Macadam 

út, első vasútvonal 

,távíró esztergagép 

A közlekedés 

forradalma 

Céhek, 

manufaktúrák, 

Angliai bekerítések, 

iparvárosok 

kialakulása, a 

gyáripar kialakulása 

A szabad verseny 

Elektromos 

találmányok 

Társadalmi 

következmények, 

géprombolás ,sztrájk 

gondolkodás 
fejlesztése  

 

Új találmányok és 
feltalálók megismerése 

 

A gazdasági ágazatok 
változásainak  
összefüggései 

 

Urbanizációs folyamat 
ábrán: az ábraelemzés 
képességének 
fejlesztése 

 

A gazdaság 
változásainak hatása a  
társadalomra, 
összefüggések 
felismerése 
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1.1.3.: 7. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

ÓRASZÁM: 30 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra 

elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 
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– A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

– A politeizmus 
az ókori 
Keleten. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 
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monoteizmu

s 

– Görög és 
római istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 

313 a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt 
hatásainak megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének 
végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, 
helyszíneinek azonosítása 
bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység 
terjedésével kapcsolatos 
filmek/ filmrészletek, 
regények elemzése, 
értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi 
és zenei alkotások 
gyűjtése és elemzése 
bibliai témákról. 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus 
tanításai. 

– A páli fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 

– A 
Szentháromsá
g-tan. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 
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TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 
Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek 
nyomon követése 
térkép segítségével 
a Kr. u. 4–8. sz. 
időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása 
térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti 
összefüggések 
feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai 
és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és 
az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa I. 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés 

rend, ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 

a középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 

a nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– A középkor 
társadalmi, gazdasági, 
vallási és kulturális 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi 
csoportok közötti jogi 
különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 
rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a 
középkori Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges 
források segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az 
antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendsze
r. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, 

a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – 
európai és magyar 
példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és 
korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok 
eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és 

távolsági 
kereskedelem. 
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– A reneszánsz 
építészet (európai 
és magyar példák). 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

1.1.4.: 8. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Középkori Európa II. 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 
kérdései, a 
nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – 
a lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, 

vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, 

kettős kereszt, 

– A magyarság 
eredetére 
vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a 
történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 
István 
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államszervező 
tevékenysége. 

– A 
földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszerveze
t. 

– Az 
egyházszervezés. 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent 

Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 
Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-

korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és 
belpolitika új 
irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 

– Az Árpádok 
európai 
kapcsolatai. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 

kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 
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– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 
hatalom újbóli 
megszilárdítása 
I. Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, janicsár, 

rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent 

Korona, Szent Korona-

tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház kihalása,1308. 

I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

– A 14–15. századi 
magyar 
uralkodók 
politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 
Birodalom főbb 
összecsapásaina
k felidézése. 

– Annak 
értékelése, hogy 
az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt 
a magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, 
a politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A 
központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem 
a török ellen. 
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A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 
kori leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar 
geszták, 
krónikák és 
szentek 
legendái. 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 

alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 

írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 16 óra 

 

1.1.5.: 9. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

− A felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása 
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− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedele
m kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, 

XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

tematikus 
térképeken. 

− Információk 
gyűjtése a kialakuló 
világkereskedelem 
új útvonalairól, 
fontosabb 
termékeiről és 
szereplőiről. 

− Az új 
munkaszervezési 
formák bemutatása 
és összehasonlítása 
a céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

− A reformáció 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének 
nyomon követése 
térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének 
és jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási 
törekvései és a 
barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam 
felismerése. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és 

tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és 
következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és 
az egyházi reform 
igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 

− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 
konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai 
sokszínűség és 
vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk 
Európában és 
Magyarországon. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

 
TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  
ÓRASZÁM: 22 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a 
kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, 

Dobó István, Zrínyi 

Miklós (a szigetvári 

hős), Báthory István, 

Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a 

költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
különböző 
források (képek, 
irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek 
és szerepének 
értelmezése 
adatok, 
grafikonok, 
diagramok 
alapján. 

− A török 
hódoltság hosszú 
távú hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 

A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság 
a Habsburg 
Birodalomban: 
rendi és 
abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásba
n. 

− Háborús 
békeévek: másfél 
évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 
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− A török kiűzése. Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 16 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás 
új világképe. 

− A 
felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad 
verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteine
k 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A 
parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 
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A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

megjelenő 
felvilágosult 
elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 14 óra 

 

1.1.6.: 10. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

− A Rákóczi-
szabadságharc céljainak 
és eredményeinek 
összevetése. 
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− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint 
eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 
József politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József 
személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális 
eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülés

e és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 
a szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus 
céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek 

összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-

szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 
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TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizm

us 

− Liberalizmus: 
jogegyenlőség és 
alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 
jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-
nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai 

hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 24 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítá

s, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás 

bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 
− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 
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TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, Julius 

Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 1848. 

április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi 
törvényeknek az 
összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása 
térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, 
illetve vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása 
a szabadságharcban 
és az azt követő 
megtorlás során. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
elhelyezése az 
európai 
környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekke
l. 

− A tavaszi 
hadjárat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az 
önálló állam 
megteremtésér
e. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.A 

forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a 

szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

11-12. évfolyam 
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony 

tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, 

összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a 

kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények 

figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 



48 
 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak 

a 20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és 

változatait, az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a 

közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori 

helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
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A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor                   12  

A forradalom és szabadságharc                    6  

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése                   12  

A dualizmus kori Magyarország 15  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                    8  

Az átalakulás évei                   10 

A két világháború között                   15 

A Horthy-korszak 18  

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A második világháború                   12 

A két világrendszer szembenállása 6   

Háborútól forradalomig 10  

Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 20 

Összes óraszám: 234 
 

 

1.1.7.: 11. ÉVFOLYAM 
 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TÉMAKÖR: A reformkor 
ÓRASZÁM: 12 óra  
TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 12 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 15 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 
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dualizmus 

korában 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
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– balkáni 
konfliktusok. 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 
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TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
fegyveres ellenállás 
kérdése. 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 
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− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 
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− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
revízió első 
eredményei. 
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− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 
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Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 
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− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 
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− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 6  + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 
gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 
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− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
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A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 
felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 
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 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 
Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 
Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 
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TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 7 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 
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TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 



67 
 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 
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A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 
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– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 
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TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

1.2.: HON- ÉS NÉPISMERET 
 

A hon- és népismeret tantárgy tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a 

közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra 

értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő 

magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket 

a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza tanulóink nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával –lehetőséget teremtünk a néphagyományok 

élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 

valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 

közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 

formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori 

sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 

elsajátítására.  
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Értékelési formák: 

 Fejlesztő Szöveges Értékelés, a NAT-ban Meghatározott Szabályok Szerint.  

 Önértékelés 

 A Társak Értékelése  

 Csoportban Történő Reflektív Értékelés 

 Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő 

felmérések, hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a 

tanulási motivációt élénkítő feladatok.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 

felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 

céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források 

feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak 

megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos 

auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja 

az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 

dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos 

helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása 

érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit 

felhasználva mutatja be a választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek 

hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 
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folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít 

bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők 

vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  

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

tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének 

befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 

együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi 

illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a 

művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a 

szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, 

népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 

alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A 

tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a 

másokkal való együttműködést.  

 

1.2.1.: 5. évfolyam 
 

A hon- és népismeret tantárgy, iskolánkban az 5. évfolyamon egy tanéven keresztül heti egy 

óra keretében jelenik meg.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve óraszám 

Az én világom 5 

Találkozás a múlttal 25 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 6 

Összes óraszám: 36 

 

 

felhasznált tankönyv:  NT-11556 Baksa Brigitta: Szülőföldünk 5. 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

A tantárgy alapóraszáma:  36 óra 

 

A TANKÖNYV KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

1. A tankönyv témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei korosztály relevánsak 
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3. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

TÉMAKÖR: Az én világom 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára 

– jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 

tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 

folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 

jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 

visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül 

nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-

zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, 

népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével bővíti 

tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő 

tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanulók 

cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken keresztül 

is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munkaformák 

között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A 

pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanulás 

kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes 

érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának 

és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahetek, 

tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek többféle 

kontextusban történő vizsgálatát. 

 

A témák feldolgozása: 

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk és szülővárosunk / falunk  értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során látogatás történik a helyi vagy a közelben elérhető tájházba vagy szabadtéri 

néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben találkozzanak a tárgyi kultúrával, 

és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

ÓRASZÁM: 25 óra 

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

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának 

elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is 

törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

 

Ünnepek, jeles napok 
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 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   

 

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti 

játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, 

tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 

gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  
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 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó 

háztípus grafikus ábrázolása 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, 

családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 

megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód 

szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények 

megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása 

a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, 

színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott,  



80 
 

 ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

 

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 
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 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése . 

 

1.3.: Állampolgári ismeretek 
Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási 

szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek 

szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, 

készségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés 

már az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, 

hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az 

általános iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi 

életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 

készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek 

segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő 

személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért 

történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és 

megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben – 

közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és 

etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és 

folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő 

gondolkodás megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának 

kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés 

követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az 

erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését 

feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy 

a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a 

társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét 

diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja 

a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, 

ezért – mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz 

keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 
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Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 
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A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

 

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

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi 

a projektekben való tevékenységét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 

1.3.1.: 8. évfolyam 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket 

sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben 

hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá 

és egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák 

bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb 

intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, 

az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának 

vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás 

alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai 

kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló 

rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb 

környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka 

világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 

szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre 

és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató 

munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is 

megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a 

tevékenységét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos 
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megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai 

révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját 

gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet 

önismerete és önértékelése is. 

A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és 

hivatás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják 

meg a tanulócsoportok. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés 

ajánlott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a 

társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az 

értékelési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív 

tevékenységekbe, továbbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális 

eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú 

skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához 

kapcsolódó témakörök esetében (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a felnőtt szerepekre; 

Köznevelés; Az egészségügyi rendszer és a szociális ellátás) és A magyar állam intézményei; Az 

állam szerepe a gazdaságban témakörnél. 

 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 8 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 

gazdaságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

3 

Összes óraszám: 34 

 

TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját 

élményű megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a 

családi szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, 

kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

FOGALMAK 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 
tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi 
szerepe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti 

interjúterv készítése 
− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 
 
TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a 

környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

 

FOGALMAK 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból 

származó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti 

(például kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, 

pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 
megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 
riport készítése 
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TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 
ÓRASZÁM: 6 óra 

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

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen 

működő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet 

készít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet 

készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 

− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

 

FOGALMAK 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási 

közösség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, 

társadalmi felelősség, fenntarthatóság; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
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− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 

szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, 

eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és 

kulturális értékei, jellegzetes épületei 

 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus értelmezése 

− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 
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− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, 

európaiság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 

Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy 

egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári 

kötelezettségekről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével 

kapcsolatos feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 
− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 

kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  
 
TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 
ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának 

fontosságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál 

javításának fontosságát. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az 

ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági 

elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott 

jogképesség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, 

adó, adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás 

folyamatáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos 

bemutatása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

 

TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek 

funkcióját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a 

szakmaszerkezet változásairól; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés  

− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− Az életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 

fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, 

pályaorientáció, életpálya-tervezés 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban   
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− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló 

készítése egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 
következményei 

 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei  

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

--    Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 

tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló 

segítségével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti 
környezetre  
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TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 
ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Az empátia erősítése 

− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése 

− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 

ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

TEVÉKENYSÉGEK 

− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: 

köznevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye 

egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok 

szemszögéből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
 

1.4.: Történelem 
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A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 
tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének 

a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része 

a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 
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tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 

tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, 

hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és 

jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és 

kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 
egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
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 12. évfolyam 
 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, 

szereplők és események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar 

identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az egyetemes történelem 

legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar 

és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt 

kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és 

történelmi szereplők szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai 

történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi helyzetek és 

folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. 

Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a 

különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a 

történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már 

nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, 

viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország 

története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az 

egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai 

kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi 

példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut 

Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok 

és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket 

konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, 

hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a 

tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a 

magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése 

is hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének 

bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok 

történelmének átfogó megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul 

továbbá ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat 

örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló 

polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 
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A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és 

következmény; változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és 

interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi 

ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, 

migráció, nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.) 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 

források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  
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– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 

hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 

változások hátterének feltárásával. 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud 

jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 

átfogalmazás segítségével, állításait több szempontból indokolja és következtetéseket 

von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 

alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 

véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és 

történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 

bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 

jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a 

benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 

és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

 

9–10. évfolyam 
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai 

identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó 

témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő 

tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a 

középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti 

megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai 

modelljeire és világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A 
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magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér 

előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja 

is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal 

végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a 

római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 

valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel 

a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a 

török megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és 

konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-

szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 
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jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör Javasolt óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 16 

Vallások az ókorban                     7 

Az ókori Kelet vallásai : brahmanizmus, buddhizmus, kínai 
univerzizmus 

2 

Hódító birodalmak 6  

A középkori Európa 10  

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14  

A középkori Magyar Királyság fénykora 13  

Az Árpád-kor társadalma, etnikai viszonyai 4 

A kora újkor 12  

A török hódoltság kora Magyarországon                   13  

A magyar gazdaság és társadalom a XVI-XVIII. században 3 

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor 10  

Politikai portrék a reformkorból : Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, 
Eötvös 

4 

A forradalom és szabadságharc  8 

Összes óraszám:                    144 

 

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

1.4.1.: 9. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 
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– A pénz 

megjelenése. 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra 

elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 

– A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 
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– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

ÓRASZÁM: 7  + 2 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmu

s 

– A politeizmus 
az ókori 
Keleten. 

– Görög és 
római istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt 
hatásainak megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének 
végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, 
helyszíneinek azonosítása 
bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység 
terjedésével kapcsolatos 
filmek/ filmrészletek, 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus 
tanításai. 

– A páli fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 

– A 
Szentháromsá
g-tan. 
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apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 

313 a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

regények elemzése, 
értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi 
és zenei alkotások 
gyűjtése és elemzése 
bibliai témákról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 
Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek 
nyomon követése 
térkép segítségével 
a Kr. u. 4–8. sz. 
időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 
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Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai 
és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és 
az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása 
térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti 
összefüggések 
feltárása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés 

rend, ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

– A középkor 
társadalmi, gazdasági, 
vallási és kulturális 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi 
csoportok közötti jogi 
különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendsze
r. 
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– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, 

a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – 
európai és magyar 
példák. 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 

a középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 

a nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a 
középkori Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges 
források segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az 
antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és 
korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok 
eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és 

távolsági 
kereskedelem. 

– A reneszánsz 
építészet (európai 
és magyar példák). 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
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ÓRASZÁM: 14 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 
kérdései, a 
nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – 
a lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, 

vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, 

kettős kereszt, 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent 

Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

– A magyarság 
eredetére 
vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a 
történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 
Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 
István 
államszervező 
tevékenysége. 

– A 
földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszerveze
t. 

– Az 
egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-

korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és 
belpolitika új 
irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 
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– Az Árpádok 
európai 
kapcsolatai. 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 

kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 
hatalom újbóli 
megszilárdítása 
I. Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, janicsár, 

rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent 

– A 14–15. századi 
magyar 
uralkodók 
politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
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uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, 
a politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Korona, Szent Korona-

tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház kihalása,1308. 

I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

Birodalom főbb 
összecsapásaina
k felidézése. 

– Annak 
értékelése, hogy 
az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt 
a magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 
Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A 
központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem 
a török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 
kori leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar 
geszták, 
krónikák és 
szentek 
legendái. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 

alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 

írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 
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– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

1.4.2.: 10. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedele
m kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, 

XIV. Lajos. 

− A felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása 
tematikus 
térképeken. 

− Információk 
gyűjtése a kialakuló 
világkereskedelem 
új útvonalairól, 
fontosabb 
termékeiről és 
szereplőiről. 

− Az új 
munkaszervezési 
formák bemutatása 
és összehasonlítása 
a céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

− A reformáció 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és 

tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és 
következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és 
az egyházi reform 
igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 
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− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének 
nyomon követése 
térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének 
és jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási 
törekvései és a 
barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam 
felismerése. 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 
konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai 
sokszínűség és 
vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk 
Európában és 
Magyarországon. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

 
TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  
ÓRASZÁM: 13 + 3 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a 
kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
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A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság 
a Habsburg 
Birodalomban: 
rendi és 
abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

Dobó István, Zrínyi 

Miklós (a szigetvári 

hős), Báthory István, 

Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a 

költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

különböző 
források (képek, 
irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek 
és szerepének 
értelmezése 
adatok, 
grafikonok, 
diagramok 
alapján. 

− A török 
hódoltság hosszú 
távú hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásba
n. 

− Háborús 
békeévek: másfél 
évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás 
új világképe. 

− A 
felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad 
verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteine
k 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 
megjelenő 
felvilágosult 
elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A 
parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 
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TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A Rákóczi-
szabadságharc céljainak 
és eredményeinek 
összevetése. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint 
eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 
József politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József 
személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális 
eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülés

e és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 
a szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus 
céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek 

összehasonlítására. 
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− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-

szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 

 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizm

us 

− Liberalizmus: 
jogegyenlőség és 
alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 
jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-
nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 
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− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai 

hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 10 + 4 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítá

s, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás 

bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 
− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 

 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, Julius 

Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 1848. 

április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi 
törvényeknek az 
összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása 
térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, 
illetve vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása 
a szabadságharcban 
és az azt követő 
megtorlás során. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekke
l. 

− A tavaszi 
hadjárat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az 
önálló állam 
megteremtésér
e. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 
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október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
elhelyezése az 
európai 
környezetben. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.A 

forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a 

szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

 

11-12. évfolyam 
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony 

tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, 

összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a 

kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények 

figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 
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TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak 

a 20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és 

változatait, az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a 

közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori 

helyzetét; 
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– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor                   12  

A forradalom és szabadságharc                    6  

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése                   12  

A dualizmus kori Magyarország 15  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                    8  

Az átalakulás évei                   10 

A két világháború között                   15 

A Horthy-korszak 18  

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A második világháború                   12 

A két világrendszer szembenállása 6   

Háborútól forradalomig 10  

Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 20 

Összes óraszám: 234 
 

 

1.4.3.: 11. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 
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TÉMAKÖR: A reformkor 
ÓRASZÁM: 12 óra  
TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  
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− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 15 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 
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− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
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− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 
– balkáni 
konfliktusok. 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 
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− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
fegyveres ellenállás 
kérdése. 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 
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A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 
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− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
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revízió első 
eredményei. 

 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 
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− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 



131 
 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 
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− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 6  + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 
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− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 
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− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 
felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 
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 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 
Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 
Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 7 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 
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mechanizmus 

bevezetése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 
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− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
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önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 
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világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 
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TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 
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Topográfia: 

Brüsszel. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

1.5.: Állampolgári ismeretek  
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 
szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 
megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 
azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek 
megismeréséhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre 
való eredményes felkészüléséhez. 
A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 
nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, 
a vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is 
lehetőség nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt 
befolyásoló tényezők értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a 
kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások 
mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás 
érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt 
fejlesztési feladat. 
A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 
csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés 
személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 
A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 
jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 
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A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

 

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

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi 

a projektekben való tevékenységét. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

1.5.1.: 12. évfolyam 
A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez 

és mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és 

szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a 

gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi 

szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 

kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus 

emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. 

Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat 

gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi 

örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a 

globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának 

közös feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és 

kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez 

szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a 

szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik 
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számára a társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, 

erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel 

feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági 

szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások 

működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a 

változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső 

innovatív, vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló 

bekapcsolódik a tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási 

készsége, erősödik a problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, 

érveléséhez, a vitahelyzetekben történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakultúra fejlesztésének alapját mások 

álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és az érvekre épülő vélemény 

megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat 

hatékonyabbá válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi 

élményének megélését, a másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és 

a társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, 

beszámolói elkészítéséhez használja az infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: 

a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak 

és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek 

sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a 

demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás 

eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. 

Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a 

hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz 

tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam 

fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság 

környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme 

iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 
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A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

javasolt az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához 

kapcsolódó tudás mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés 

elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk 

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a 

csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

 

A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 30 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A család, a családi szocializáció  3 

A család gazdálkodása és pénzügyei 2 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 30 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, 

átgondolt tervezés, felelősség. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
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− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

− A családtervezés szempontjai és szakaszai 

− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 

− Demográfia, demográfiai viszonyok, korfák 

− Család és családformák 

− Kortárscsoportok és ifjúsági szubkultúrák, generációs különbségek 

− Generációk felosztása 

 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 

− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

− Plakátkészítés a családi szerepekről 

− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai 

jelentőségéről 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A családi költségvetés felépítése 

− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók 

a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

− Háztartás és hitel 

 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi 

háztartás, a család pénzügyei 

− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása 

szabadon választott műfajban 

− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 

− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 

− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 



150 
 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

− A társadalmi normák fontosságának megismerése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és 

felelősség 

− Az állampolgári jogok és kötelességek  

− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a 

népszavazás intézménye 

− A választójog és feltételei 

− A jövő nemzedékek jogai 

− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, 

magánjog fogalma 

− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

− Emberi jogok kialakulása és múltja 

− Jogok és kötelességek rendszere 

− Jogvédelem a jogállamban 

− Választójog és választási rendszerek 

− Közvetett és közvetlen demokrácia 

− A politikai szereplői ( civil szervezetek, szakszervezetek, szakmai kamarák, politikai pártok,  
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− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

 

FOGALMAK 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető 

magatartás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, 

választójog, állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, 

közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, 

büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, 

magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson 

keresztül 

− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 

között, vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 

− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a 

média-megjelenések segítségével 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges 

megnyilvánulási formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend 

idején 

− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 

nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

− Nemzet, nemezetiség.  

− Kultúrális és etnikai kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon 

− Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet 

− Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás 

 

FOGALMAK 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, 

honvédség, különleges működési rend, nemzetállam; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
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− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   

− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 

− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 

− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 

− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A hatalmi ágak  

− A magyar állam intézményrendszere 

− A kormány és szervei 

− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

− A törvényalkotás folyamata 

− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

− Az állam gazdasági feladatai 
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− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

− Az államfő és az államfői szerep 

− Alkotmánybíróság 

− Bírói szervezet 

− Ügyészség 

− Nemzeti Bank 

− Állami Számvevőszék 

− Költségvetési Tanács 

− Ombudsman 

− Önkormányzatiság, önkormányzatok 

− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

 

FOGALMAK 

állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói 

Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási 

szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, 

költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, 

korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak 

legfontosabb intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és 

ellenérvek gyűjtése 

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól 

Szövegalkotási feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása 

források segítségével  

− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy 

a rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
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− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv 

vagy hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási 

szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés 

− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 

− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

 

FOGALMAK 
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hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, 

megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló 

kutatómunka keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező 

hivatalok csoportosítása 

− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, 

szereplésről 

− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 

szempontokat; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 
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− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

− Globalizáció, globális problémák 

− Környezetvédelem 

− Fenntartható fejlődés 

 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, 

békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített 

környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése 

az internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 

− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a 

természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  

− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és 

esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása 

− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető 

tényezők, a legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása 

prezentáció formájában 

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve 

feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 

− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

 

FOGALMAK 

Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, 

jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes 

hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

 
TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

− Plakát készítése a hitel kockázatairól 

− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor 

működését szabályozó tevékenységéről 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 
ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A vállalkozás fogalmának értelmezése 

− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

− Az üzleti terv fogalma, célja  

− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

− Piacgazdaság, szociális piacgazdaság 

 

FOGALMAK 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói 

kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság; 

 
TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 

− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 

− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   

− Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 

 

1.6.: Komplex humán ismeretek 

9/AJTP évfolyam 
 

A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével 

olyan szintre hozza a tanulók múltismeretét, melyre ráépíthető a gimnáziumi történelem 

tantárgy. Az események közül a legmeghatározóbbakat emeli ki, középpontba a magyar 

történelmet állítja; nagy hangsúlyt helyez a történelem folyamatszerűségének, a sokoldalú 

összefüggéseknek a bemutatására. A korszerű történelemszemléletnek megfelelően törekszik 
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arra, hogy az adott korszakot a tanuló minél nagyobb teljességben lássa. Az életmódtörténet, 

az irodalom-, zene- és képzőművészet-történet néhány kiemelkedő alkotása kapcsolódik egy-

egy történelmi korhoz, esetenként ez áll a középpontban.  

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló ismerje meg szűkebb környezete történelmi 

és kulturális értékeit. Segíti, hogy ismerkedjen meg a történelmi múlt minél többféle 

forrásával, azok feldolgozásának módszereivel. Törekszik arra, hogy a tanuló ismerje föl, hogy 

múlt-jelen-jövő egymástól elválaszthatatlanok. Alapot ad a tudatos közéleti részvételhez, 

erősíti a nemzethez tartozás tudatát, a demokrácia értékeinek tiszteletben tartását. 

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakuljon, illetve erősödjön a tanulók értéktudata. 

Jeles történelmi személyek példáján keresztül fejlődjön erkölcsi érzékük, felelősségtudatuk, 

igazságérzetük. Fejlődjön a tanulókban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet, 

Európa múltjának, jelenének ismerete, értékeinek tisztelete. Alakuljon ki bennük kötődés, 

nemzettudat, a nemzetért való felelősség és tenni akarás igénye. Fejlődjön az aktív 

állampolgári magatartáshoz szükséges részképességük az aktív részvételre építő tanítás- és 

tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés). Fejlődjön 

önmegismerésük, önkontrolljuk, vita- és együttműködési készségük, kialakuljon önállóságuk.  

Tudatosodjon a tanulókban a család – történelmi koroktól független – értéke, szerepe a 

társadalomban. Alakuljon ki szociális érzékenységük, fejlődjön konfliktuskezelésük, 

együttműködési képességük, önérdek-érvényesítési képességük. 

A tanulóknak látniuk kell, hogy korunk egyik globális problémája környezetünk, a Föld 

tönkretétele. A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését, az 

egyén felelősségének tudatát kell elősegíteni, fejleszteni, a környezetkímélő magatartást kell 

kialakítani a tanulókban. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell kiválasztani 

azokat a területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a leghatékonyabban 

megvalósíthatóak. 

 

A 9. évfolyamon a komplex humán ismeretek tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Történelemtudomány és művészetek 2 

Ókor 3 

Középkor 8 

A polgári átalakulás kora  3 

A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 7 

A modern világ születése 3 

A XX. század történelmének fő eseményei, ellentmondásai 6 

Szabadon felhasználható órakeret 2 

Összes óraszám: 34 
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Tematikai egység 1. Történelemtudomány és művészetek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás Mi a történelem? A történelem forrásai. Történelmi korszakok. 

Művészeti ágak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomismeret, -használat pontosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történelemtudomány tárgya, íratlan és írott források, a forráselemzés szempontjai. 

 

Időszámítások, évszázad, évezred, a nagy történelmi korszakok. 

A művészetek születése, alkotó- és előadóművészetek, korstílusok, stílusirányzatok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi forrás, segédtudomány, időszámítás, őskor, ókor, középkor, 

újkor, modern kor, korstílus, stílusirányzat. 

 

Tematikai egység 2. Ókor 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek az ókorról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a komplex látásmód 

fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–állam: államformák, politikai berendezkedések az ókorban. 

Politeizmus, monoteizmus, példák a legjellemzőbb mítosztípusokra, A Biblia. 

A sumér, az egyiptomi írás, a betűírás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalom, civilizáció, állam, városállam, birodalom, öntözéses 

földművelés, rabszolgaság, fáraó, mítosz, politeizmus, monoteizmus, 

királyság, köztársaság, demokrácia, kereszténység, Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, betűírás. 

 

Tematikai egység 3. Középkor 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a középkorról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–politikai berendezkedés változásai a középkorban. 

A kereszténység szerepe a középkori ember világképében, nyugati és keleti egyház, egyházi 

hierarchia, szerzetesrendek. 

Faluszerkezet, gazdálkodási eszközök és módszerek, a középkori város képe, önkormányzat, 

céhek. 

A lovag, lovagi tornák, a lovagi eszmény, lovagi költészet. 

A magyarság eredetének kérdései. 

Géza és I. István, Szent László és Könyves Kálmán, IV. Béla. 

Az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, az ország három részre szakadása. 

Román, gótikus, reneszánsz stílus. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalamak 

Feudalizmus, feudális rend, rendi monarchia, önellátó gazdálkodás, két- és 

háromnyomásos gazdálkodás, céh, pápa, püspök, szerzetes, szerzetesrend, 

nyugati és keleti egyház, legenda, román stílus, gótika, reneszánsz, 

kalandozás, államalapítás, vármegye, tized, Árpád-kor, tatárjárás, második 

államalapítás, nádor, kiskirály, regálé, kilenced, kapuadó, füstpénz, oszmán-

török, végvár, kettős királyválasztás. 

 

Tematikai egység 4. A polgári átalakulás kora 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a nagy földrajzi felfedezésekről, az angol és a francia 

polgári forradalomról, az USA függetlenségi háborújáról, a kapitalizmus 

gazdaságáról, a polgári társadalomról és államról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Előzmények, a legjelentősebb felfedező utak, gazdasági-társadalmi-politikai következmények. 

Az angol és a függetlenségi háború – célok és eredmények. 

Manufaktúrák, gyárak, polgárság, munkásság. 

A polgári demokrácia jellemzői 

I. ipari forradalom – folyamata, a legjelentősebb találmányok, társadalmi következmények. 

Reformáció, barokk, klasszicizmus és romantika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrajzi felfedezés, gyarmatosítás, polgári forradalom, abszolutizmus, 

alkotmányos monarchia, polgárháború, függetlenségi háború, polgári 

szabadságjog, polgári demokrácia, munkás, tőkés, manufaktúra, gyár, ipari 

forradalom, reformáció, ellenreformáció, katolikus, evangélikus, 

református, barokk, klasszicizmus, romantika. 

 

Tematikai egység 5. A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A három részre szakadt Magyarország, a török kiűzése, Rákóczi szabadságharca, Magyarország 

a Habsburg Birodalomban. 
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A reformkor: a „haza és haladás” programja – Széchenyi és Kossuth, az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc – célok és eredmények. 

A dualista államszerkezet – előnyök és hátrányok. 

Zrínyi Miklós: Az török áfium… - részletek, a nyelvújítás, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi egy-egy 

közéleti témájú verse, Jókai: A kőszívű ember fiai – részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Királyi Magyarország, Török Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, reformkor, 

liberalizmus, nacionalizmus, jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, 

sajtószabadság, nemzetiség, szabadságharc, önkényuralom, passzív 

ellenállás, emigráció, kiegyezés, dualizmus.  

 

Tematikai egység 6. A modern világ születése 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az I. világháborúról és következményeiről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság és társadalom változásai a XIX. század végén. 

A két szövetségi rendszer, az első világháború legjelentősebb frontjai, a Párizs környéki békék, 

a trianoni békediktátum. 

Realizmus. Szimbolizmus. 

Ady és Móricz egy-egy műve, a Nyugat, Csontváry, Bartók Béla valamely műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A világ „felosztása”, antant, központi hatalmak, villámháború, állóháború, 

háborús front, békediktátum, realizmus, szimbolizmus. 

 

Tematikai egység 7. A XX. század történelmének fő eseményei, 

ellentmondásai 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az általános iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió és a náci Németország – az eszmék és a politikai 

berendezkedések hasonlóságai és különbségei. 

A II. világháború előzményei, szövetségi rendszerek, célok, néhány nevezetes ütközet, a háború 

lezárása. 

A hidegháború. 
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A Szovjetunió és a keleti tömb összeomlása. 

Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak, Magyarország a világháborúban, 

a szovjet megszállás, a  

Rákosi-korszak, a Kádár-korszak és összeomlása. 

Az avantgard. 

A jelenkor néhány problémája a világban és Magyarországon.  

Pl. fenntartható fejlődés, demográfiai problémák, „civilizációk harca”, szegénység, szegregáció 

stb. 

A XX. század, a jelenkor eseményeinek, problémáinak megjelenése a művészetekben.  

Pl. József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István, Sütő András egy-egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szocializmus, kommunizmus, bolsevizmus, nácizmus, totális diktatúra, 

személyi kultusz, többpártrendszer, egypártrendszer, holocaust, kétpólusú 

világ, hidegháború, rendszerváltozás, avantgard, globalizáció, terrorizmus, 

szegregáció, környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológiai lábnyom, 

fenntartható fejlődés.  

 

Szabadon felhasználható órakeret: 

 

Összes óraszám: 

2 óra 

 

34 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanultak áttekintésével biztosabbá válik a tanulók tárgyi tudása, 

különösen fogalomhasználata elsősorban történelemből, de irodalom-, 

zene- és művészettörténetből is. Fejlődik rendszerező képességük. 

Jobban meglátják az összefüggéseket az élet, az emberi társadalom 

különböző területei között. Megerősödik bennük, hogy múlt-jelen-jövő 

egymásra épülnek, és az is, hogy a politikai-történelmi események 

meghatározzák az egyéni sorsokat. Fejlődik információszerzési 

képességük, különböző forrásokból képesek kiválogatni a számukra 

szükséges információkat.  

A tanév elején kevesebb tudással rendelkező tanulók a tanév végére 

pótolják hiányosságaikat, elérik a képességeiknek megfelelő szintet, 

ennek megfelelően nem okoz majd nekik gondot a felsőbb évfolyamok 

követelményeinek teljesítése. 

Az év elején is jól teljesítő tanulók tudása elmélyültebbé, többrétűvé 

válik. 
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2.1.. FILOZÓFIA 
fakultáció 

 
A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak 
ismerete, hanem a bölcsesség életirányító funkciója értelmében. Ezért fontos, hogy a 
felnövekvő ifjúság megismerje a bölcselet és az élet kapcsolatát. 

A filozófia a hagyományos filozófiai felfogás szerint a valóság egyetemes és mindent 
átfogó horizontjában „gondolkodik” a létről. A teljesség felől és a teljesség megértésének 
igényével közelít a létezőhöz. Globalizálódó korunkban a filozófia jelentősége nő, mert 
segíthet a tájékozódásban, világképünk megteremtésében, az információözön célszerű 
szelektálásában és felhasználásában. 

A tantárgy tanítási anyagának megjelölése a filozófia meghatározásának nehézségéből 
adódik. Nem létezik egy igaz filozófia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része 
állandó; és válaszok, amelyek az emberi gondolkodás történetében igen különbözőek. Jaspers 
szerint a filozófia úton-levést jelent. Létjogosultságát ma is az ember azon értelmi-érzelmi 
igénye adja, mely a világmindenség egészének megértésére irányul, ami igaz lehet akkor is, ha 
éppen a megértés lehetetlenségével szembesülünk. Ennek az igénynek a felkeltésére, illetve 
megerősítésére már a középiskolában is lehetőség és szükség van. 
A középiskola záró szakaszában, heti egy órában a tantárgy célja természetesen nem lehet az, 
hogy a tanulók részletes és alapos ismereteket, illetve tájékozottságot szerezzenek akár csak 
az európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről, problémáinak mérhetetlen 
gazdagságáról, az utóbbiak megoldására tett megújuló erőfeszítések során felhalmozódott 
páratlan szellemi tőkéről. 

A megvalósítható célnak ennél sokkal szerényebbnek kell lennie, és elsősorban a 
következő szempontokat kell a középpontba állítania:  

 A tanulók szerezzenek tapasztalatokat a filozófia sajátos, az emberi szellem minden 
más tevékenységi formájától különböző gondolkodásmódjáról. 

 Alakuljon ki bennük az emberi léttel kapcsolatos kérdések feltevésének és az önálló 
válaszkeresésnek a képessége; ébredjen fel bennük az igény, hogy felismerjék saját 
koruk lényegi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre. 

 Ismerjék fel a filozófiának más szellemi területeket integráló és szintetizáló 
szerepét, értékhordozó voltát. 

 Ismerjék fel azt, hogy a filozófia a közös európai kultúra egyik pillére. 

 Alakuljon ki bennük az egészséges kritikai szemlélet és a tárgyszerű, indulatmentes 
vitakultúra. Sajátítsák el a logikus érvelés, a vitatkozás szabályait. Szerezzenek 
tapasztalatokat arról, mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisztelete, a 
tolerancia. Tudatosuljon bennük, hogy a vita alapja az alternatívák számbavétele 
és a választás szabadságának, illetve a szabadság korlátainak tudomásulvétele. 

 Ismerjék fel, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. 

 Jussanak el annak felismerésére, hogy a filozófia nagy problémái örök emberi 
kérdésekből fakadnak, s így a régi korok filozófiái nem poros bölcseletek, hanem 
általános emberi problémáinkra adott válaszlehetőségek. 

 Lássák be, hogy a filozófiai kérdések és a rájuk adott válaszok morális tartalmakat 
is hordoznak, s hogy minden embernek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben. 

 Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a 
szavai és a tettei szinkronban vannak egymással. 
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A tantárgy számára rendelkezésre álló szűk időkeretek arra elegendők, hogy a 

tanulókban felébredjen az érdeklődés a filozófia iránt. A fent leírtak megvalósulása jelentős 
mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az éretté nyilvánított tanulók erkölcsileg felelősen 
gondolkodó, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségekké váljanak.  

A filozófiaoktatás az általános fejlesztési területek közül az erkölcsi nevelést, a 
demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, a családi életre 
nevelést, a másokért vállalt felelősség és az önkéntesség, valamint a fenntarthatóság és a 
környezettudatosság fontosságát támogatja sajátos tartalmi elemein, valamint 
tevékenységformáin keresztül. Sajátos eszközeivel hozzájárul a szociális és állampolgári 
kompetencia, a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint a digitális 
kompetencia tökéletesítéséhez. 

A tanár a tanulói igényeknek és az iskola sajátosságainak megfelelően dönthet arról, 
hogy a tanulók milyen mélységben és módszerrel sajátítsák el a felsorolt ismeretegységeket, 
továbbá mérlegelheti, hogy az ajánlott filozófiai szövegek közül hányat és milyen 
terjedelemben dolgozzanak fel. 
 

FILOZÓFIA 
 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP         

NYEK         

Nyolc évfolyamos         

Fakultáció       2 2 

 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör óraszám 

1. A filozófia 12 óra 

2. Ismeretelmélet 32 óra 

3.A létre vonatkozó kérdések 22 óra 

4. Etika, erkölcsfilozófia 14 óra 

5. Politikai filozófia 14 óra 

6. Tudományfilozófia           14 óra 

7. Vallásfilozófia 14 óra 

8.  Logika 10 óra 

Összesen: 132 óra 

 

Tematikai egység A filozófia 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A filozófia és az etika viszonya. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintetizáló gondolkodás fejlesztése, összefüggések meglátása, a 
filozófiai szövegek sajátos nyelvezetének megismerése, megközelítési 
módszereinek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A filozófia fogalma, tárgya, eredete. 
A filozófia és a többi tantárgy kapcsolódási pontjainak 
összefoglalása. 
A filozófia, a vallás, a művészetek és a tudományok közös és eltérő 
jellemzőinek felismerése. 
A tudományterületek létrejöttéhez viszonyított filozófia 
elsődlegességének és reflexív jellegének megértése. 
A filozófia ágazatainak megismerése.  
A filozófiai kérdésfeltevés történeti változatainak értelmezése.  
A filozófia jelen kérdésirányainak áttekintése. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Platón: Hetedik levél 
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába 
Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái 
Jostein Gaarder: Sofie világa 

Magyar nyelv és 
irodalom, ének-zene, 
vizuális kultúra: 
Ideológiai tényezők 
összefonódása a 
művészet történetének 
korstílusaival és 
stílusirányzataival (pl. 
Kant és a romantika, 
klasszikus modernség 
és életfilozófiák). 
Esztétikai írások (pl. 
Arisztotelész: Poétika). 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
államelméletek, 
utópiák, 
társadalmiszerződés-
elméletek a 
felvilágosodás korában 
(Hobbes, Locke, 
Rousseau stb.). 
 
Kémia, fizika, biológia-
egészségtan, 
matematika: 
tudománytörténeti 
alapvetések (a 
Szókratész előtti 
filozófusok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elméleti filozófia; gyakorlati filozófia; csodálkozás, kételkedés; disputa. 

 

Tematikai egység Ismeretelmélet 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A világegyetem jelenségeit értelmező mítoszok. A keresztény világkép 
alapjai.  
A felvilágosult gondolkodók főbb törekvései. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismeréssel, megértéssel és értelmezéssel összefüggő 
észrevételek, kérdések és nehézségek megfogalmazása a tanulás 
hétköznapi tevékenysége során szerzett tapasztalatok alapján. A saját 
tapasztalatok és reflexiók gazdagítása a filozófiai hagyomány hasonló 
területein felmerülő kérdésekkel, válaszkísérletekkel. A megjelölt 
tematikai egységekkel kapcsolatos információk önálló rendszerezése és 
értelmezése, a rendelkezésre álló ismeretforrások áttekintése és 
értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A világ megismerésére, szerkezetének leírására irányuló első 
filozófiai törekvések. 
Az ismeretelmélet hagyományát kijelölő platóni és arisztotelészi 
tanok. 
A hit és a tudás összeegyeztetésének középkori kísérletei. 
A tapasztalás és gondolkodás lehetőségeinek és korlátainak 
vizsgálata a felvilágosodás idején. 
Kant „kopernikuszi fordulata”. 
Az életfilozófusoknak az egyéni tudat és a világ viszonyára 
vonatkozó elméletei. 
A létre vonatkozó kérdés újbóli feltevése. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Platón: Állam VII. 514a-518b (Barlanghasonlat) 
Szent Ágoston: Vallomások, X. könyv 
René Descartes: Értekezés a módszerről 
John Locke: Értekezés az emberi értelemről II. könyv, I. fejezet 
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája (Bevezetés) 
Tengelyi László: Kant 
Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és 
hazugságról 

Matematika: 
tudománytörténeti és 
matematikai 
érdekességek, neves 
matematikusok 
(zénoni apóriák; 
analitikus és szintetikus 
módszer; a logika 
arisztotelészi alapjai; 
Thalész, Püthagorasz, 
Eukleidész). 
 
Kémia, fizika: 
Démokritosz 
atomelmélete. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom, ének-zene, 
vizuális kultúra: 
a klasszicizmus és a 
racionalizmus; a 
romantikus 
gondolkodásmód és a 
kanti ismeretelmélet 
alapjai; műértelmezési 
módszerek; nyelv és 
gondolkodás, nyelv és 
megismerés, valóság és 
jelentés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Arkhé, logosz, vélekedés, valódi ismeret, idea, részesedés, 
visszaemlékezés, szubsztancia, általános fogalom, egyedi létező, értelmi 
és hitigazság, teológia, realizmus, nominalizmus, a tapasztalás 
elsődlegessége, a gondolkodás elsődlegessége, módszeres kétely, velünk 
született eszme, tapasztalati és nem tapasztalati ismeret, analitikus és 
szintetikus ítélet, kriticizmus. 
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Tematikai egység A létre vonatkozó kérdések 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A világ és az élet keletkezését, valamint az emberi létezést magyarázó 
természettudományos és mitikus elképzelések. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A világegyetem és az ember létezésére vonatkozó tudományos 
elméletek és a hétköznapi megfigyelések problémafelvető 
mintázatainak absztrakt kifejezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az állandóság és változás tanai a Szókratészt megelőző 
gondolkodóknál (Parmenidész, Zénón, Hérakleitosz). 
A kétosztatú világ elmélete Platónnál és Arisztotelésznél. 
A szubsztancia fogalmának változatai az újkori lételméletekben 
(Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke). 
Lét és gondolkodás különállása és összefűződése (Kant, Hegel). 
A lét logikai-filozófiai megközelítése (Wittgenstein) és a metafizika 
kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül (Carnap). 
A lét és a semmi viszonya az egzisztencializmus képviselőinél (Sartre, 
Heidegger) 
 
Esszé írása a felmerülő filozófiai kérdésekről, ennek kapcsán a kérdés 
világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 
következtetések levonása. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Hérakleitosz: Töredékek 
Arisztotelész: Metafizika 
Immanuel Kant: Prolegomena 
Martin Heidegger: Mi a metafizika? 
Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés 
Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén 
keresztül 

Földrajz: a 
Naprendszer 
kialakulása, felépítése, 
elhelyezkedése a 
világegyetemben. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az evolúció lényege. 
Adaptív és nem 
adaptív evolúciós 
folyamatok; a fajok 
kialakulása. Az 
evolúció bizonyítékai. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: jel, jelentés 
és referencia viszonya. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kozmosz, idea, szubsztancia, létező-lényeg, létező-lét, anyag-forma, test-
lélek, jelenségvilág, magában való dolog, metafizika, célelvűség, okelvűség, 
lét-semmi, lét-tudat. 

 

Tematikai egység Etika, erkölcsfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az erkölcsi gondolkodás alapjai, törvény és lelkiismeret, a kapcsolatok 
világa.  
Korunk erkölcsi kihívásai. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvek gyűjtése saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése az 
ellenvélemények cáfolására, meghatározott álláspontok cáfolására, 
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Az emberi 
cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének 
gyakorlása.  
A globális világ kihívásaira kínált erkölcsfilozófiai válaszok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az elérhető boldogság Szókratész, a cinikusok, a sztoikusok és az 
epikureusok szerint. 
Arisztotelész erényetikája. 
A szabad akarat és a rossz kérdései Szent Ágostonnál. 
Kant kötelességetikája. 
Az értékteremtő ember és a hatalom akarása Nietzschénél. 
Egzisztencialista etika: szabadság, választás, felelősség, szorongás 
(Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers). 
Az emberi tér átalakulása a fogyasztói társadalomban és a 
posztmodern állapot. 
Kortárs erkölcsfilozófiai irányzatok. 
Az ökológiai válság etikai vonatkozása. 
Bioetikai állásfoglalások napjainkban. 
 
Élethelyzetekből, aktuális eseményekből eredeztethető, etikai 
dilemmát hordozó tételmondat disputa keretében történő 
feldolgozása. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Marcus Aurelius: Elmélkedések 
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika II. 5-6. 
Szent Ágoston: Vallomások VII. könyv 
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása: minden érték 
átértékelésének kísérlete 
Jean-Paul Sartre: Mi az egzisztencializmus? 
Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában: erkölcselméleti tanulmány 
Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika 
(szöveggyűjtemény) 
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai: bevezetés a bioetikába 

Földrajz: A demográfiai 
robbanás, az élelmezési 
válság, a nyersanyag- és 
energiaválság, valamint 
az urbanizáció 
környezeti 
következményei. A 
regionális és a globális 
környezeti veszélyek 
összefüggései. A 
harmonikus és 
fenntartható fejlesztés 
elvei, a megvalósítás 
korlátai. A termelés, a 
fogyasztás és a 
kereskedelem 
kapcsolatai. 
 
Biológia-egészségtan: A 
genetikai kutatások 
jelentősége. A genetikai 
eredmények és 
kutatások etikai 
kérdései. Az 
utódvállalás, 
családtervezés, 
genetikai tanácsadás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: Az 
egzisztencialista 
tézisregény. Erkölcsi 
kérdéseket felvető 
irodalmi alkotások. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Etikai racionalizmus, erény, boldogság, predesztináció, kategorikus 
imperativusz, individuum, erkölcsi autonómia, szabadság, esztétikai, 
etikai és vallási stádium, übermensch, dionüszoszi és apollóni életelv, 
közjó, határhelyzet, felelősség, gond, posztmodern, fenntarthatóság, 
fogyasztói társadalom, globalizáció, klónozás, abortusz, eutanázia. 

 

Tematikai egység Politikai filozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Államformák, államszervezet, a hatalommegosztás formái, függetlenség 
és alávetettség, világkép, eszmék, ideológiák a történelem különböző 
korszakaiban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető politikai filozófiai kérdések felismerése szövegekben, 
hanganyagokban, filmekben. A jelenben érzékelhető politikai, 
társadalmi és gazdasági folyamatok, közéleti események azonosítása a 
politikai filozófia szemszögéből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A politika és a politikai filozófia viszonya. 
Államelméletek, utópiák és társadalmi szerződés elméletek az 
újkorban (Morus Tamás, Machiavelli, Locke, Hobbes, Rousseau). 
A liberalizmus angolszász, valamint francia hagyománya és a 
szabadság kétféle (pozitív és negatív) fogalma. 
A közösségelvű politikai filozófia. 
Totalitárius eszmerendszerek. 
A társadalmi igazságosság és méltányosság kortárs elméletei. 
 
Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgálata alapvető 
politikai filozófiai kérdések irányából. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Thomas Hobbes: Leviatán 
John Locke: Értekezés a kormányzatról II., VII., XI-XII. fejezet 
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről 
Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma 
John Rawls: A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem 
metafizikai elmélet 
Michael J. Sandel: Az igazságosság és a közjó 
Roger Scruton: A nemzetek szükségessége 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: A francia 
forradalom eszméi, 
irányzatai, hatásai. A 
nemzetállamok 
kialakulása és 
felemelkedése 
Európában, az Amerikai 
Egyesült Államokban. A 
bolsevik ideológia és a 
kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. A 
fasiszta ideológia és 
állam Olaszországban. A 
nemzetiszocialista 
ideológia és a náci 
diktatúra. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
politikai 
intézményrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közjó, egyéni érdek, természetjog, kényszermentesség, anarchizmus, 
konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, kommunizmus, fasizmus, 
igazságosság, méltányosság, tolerancia, pozitív és negatív szabadság. 
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Tematikai egység Tudományfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A természettudományok és a társadalomtudományok kutatási 
módszerei, bizonyítási eljárásai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudományos érvek kritikai értékelése. Az internet kritikus és tudatos 
felhasználása tudományfilozófia-történeti ismeretek szerzésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A célelvű gondolkodást felváltó oksági elv. 
A társadalomtudományok módszertani megújulása a pozitivizmus 
és a hermeneutika jegyében. 
A filozófia nyelvi fordulata. 
A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományosságának. 
összemérhetetlensége. 
A tudományos állítások igazolásának kritériumai. 
 
Beszámoló, kiselőadás tartása önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján egy választott tudományfilozófiai 
problémáról. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Francis Bacon: Novum Organum 
Auguste Comte: A pozitív szellem 
Moritz Schlick: A filozófia fordulata 
Karl Popper: A tudományos felfedezés logikája 
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete 
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok 

Magyar nyelv és 
irodalom: Jel, jelentés 
és referencia viszonya. 
Nyelv és gondolkodás, 
nyelv és megismerés, 
valóság és jelentés. 
 
Kémia, biológia-
egészségtan, fizika: 
tudománytörténeti 
alapvetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Teleológia, kauzalitás, pozitív stádium, nyelvfilozófia, verifikáció, 
falszifikáció, paradigma, heurisztika. 

 

Tematikai egység Vallásfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A kereszténység és Európa kapcsolata.  
Keresztény erkölcsi értékek a világi etikában. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző vallások alaptanításainak összehasonlítása. A vallási 
meggyőződések eredetének tudatosítása és tiszteletben tartásának 
gyakorlása. A témához tartozó legfontosabb kézikönyvek használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A világvallások alaptanításai (hinduizmus, buddhizmus, 
univerzizmus, zsidó vallás, kereszténység, iszlám). 
A keresztény teológia és az antik filozófia kapcsolata (patrisztika és 
skolasztika). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: A zsidó és 
keresztény kultúra 
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Aquinói Szent Tamás istenbizonyítékai. 
A felvilágosodás vallásfilozófiai irányzatai (ateizmus, deizmus, 
panteizmus). 
A modern és a posztmodern filozófiai istenkép. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 
Huston Smith: A világ nagy vallásai 
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, Pars. I., Quaestio I. 
Nietzsche: Vidám tudomány 
Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten 

értékei, a kereszténység 
kezdetei és tanításai. 
Vallási, egyházi 
ellentétek, hatalmi 
harcok, hódítások. A 
vallás és az egyház 
szerepe a középkori 
Európában. A 
reformáció és a katolikus 
megújulás. A francia 
forradalom eszméi, 
irányzatai, hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Védák, lélekvándorlás, konfucianizmus, taoizmus, teremtés, megváltó, 
protestantizmus, ontológiai istenérv, skolasztikus érvelési módszer, 
ateizmus, deizmus, panteizmus, vasárnapi kereszténység, „Isten halott”. 

 

Tematikai egység Logika 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Matematikai bizonyítási módszerek. Alapvető retorikai ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvelési szerkezetek tudatosítása. Logikai alapfogalmak elsajátítása. 
Egyszerű állítások logikai szimbólumokkal való leírása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arisztotelész kategóriatana és a logika alapfogalmai. 
A gondolkodás és nyelv kapcsolata. 
A kijelentéslogika alapjai. 

Matematika: a matematikai 
logika nyelve, indirekt 
bizonyítás, logikai szita, 
negáció, konjunkció, 
diszjunkció, kettős tagadás, 
De Morgan-azonosságok. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
A mondatok szintaktikai 
rendje. Az érvelés 
technikája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Premissza, konklúzió, indukció, dedukció, univerzális kvantor, 
egzisztenciális kvantor, kopula, azonosság, reláció. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók értik, hogy a filozófiai gondolkodásmód különbözik az emberi 
szellem más tevékenységi formáitól, ugyanakkor azonban ötvözi is azokat.  
Felismerik a filozófia integráló, szintetizáló és értékhordozó szerepét az 
emberi kultúrában.  
Képesek egy-egy szerző jellemző szövegeinek értelmezésére, valamint 
filozófiai fogalmak jellemző kontextusainak felismerésére.  
Kialakult bennük a tárgyszerű, indulatmentes vita képessége.  
Logikusan tudnak érvelni saját gondolataik mellett, és nyitottan fogadják 
mások a sajátjukétól eltérő véleményeket. 
Képesek a gondolati alternatívák számbavételére.  
Saját maguk és a mások szempontjából nézve is tudomásul veszik a 
választás szabadságát, valamint e szabadság korlátait. 

 
Továbbhaladási feltételek  

 

A helyi tantervben megadott tartalmi kulcsfogalmak, fogalmak és adatok ismeretének 25%-a. 

Az osztályozó vizsga anyaga a helyi tantervben megadott témák teljes anyaga. 

 

A témakörök áttekintő táblázata ( fakultáció ) 

Témakör Javasolt óraszám 

A felvilágosodás kora                   12 

Magyarország a 18. században 15 

Új eszmék és az iparosodás kora 12 

A reformkor 18 

A forradalom és szabadságharc 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Kelet 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Hellász 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Róma 10 

Rendszererő ismétlés : A kora feudalizmus története 6 

Rendszererő ismétlés : A magyarság története az államalapításig 6 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 18  

A dualizmus kori Magyarország 18  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                  10  

Az átalakulás évei 13  

A két világháború között 16  

A Horthy-korszak 18 

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A rendi Európa története 12 

Magyarország története 1038-1490 12 

A második világháború                   14 

A két világrendszer szembenállása 10   

Háborútól forradalomig 12  
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Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 8  

A kádári diktatúra 12  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

Rendszererő ismétlés : A kora újkor 10 

Rendszererő ismétlés : A török hódoltság kora Magyarországon 10 

Rendszererő ismétlés : A felvilágosodás kora 7 

Rendszererő ismétlés : Magyarország a 18. században 7 

Rendszererő ismétlés :Új eszmék és az iparosodás kora 7 

Rendszererő ismétlés : A reformkor 12 

Rendszererő ismétlés : A forradalom és szabadságharc 7 

A kétpólusú világ és felbomlása 10  

A rendszerváltoztatás folyamata 10  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 10  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 44 

Összes óraszám: 432 
 

11. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 18 óra  

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS - AZ ÓKORI KELET 

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – HELLÁSZ TÖRTÉNELME 
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ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – AZ ÓKORI RÓMA  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – KORA FEUDALIZMUS  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARSÁG TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 
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1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 18 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 
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polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 
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− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 
– balkáni 
konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
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fegyveres ellenállás 
kérdése. 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 
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veszteségeinek 
összehasonlítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 
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− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 
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− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
revízió első 
eredményei. 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – A RENDI EURÓPA 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 



 

186 
 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1038-1490 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 
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− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 
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atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 10 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 



 

189 
 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 
gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 
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− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 
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diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 
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Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 12 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
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− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – KORA ÚJKOR  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – TÖRÖK HÓDOLTSÁG  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – FELVILÁGOSODÁS 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – ÚJ ESZMÉK ÉS IPAROSODÁS 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – REFORMKOR 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
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ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 
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– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 
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A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 
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– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 



 

200 
 

 

TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 44 óra 
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HELYI TANTERV 
 

1.1. TANULÁSMÓDSZERTAN 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0.évf. 9. évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP     2 2 2 2 2 

NYEK      2 2 2 2 

Nyolc 

évfolyamos 
     2 2 2 2 

 

 
Az Arany János Tehetséggondozó Programon belül a Tanulásmódszertan és kommunikáció és az 

Önismeret tantárgyak öt éven keresztül való tanítása lehetőséget kínál a tanulók személyiségének 

teljesebb kiművelésére, kiteljesítésére. 

A tanulásmódszertan feladata azoknak a tanulási módszereknek és annak a szemléletmódnak a 

megtanítása, amelyek bármely tantárgy eredményes tanulásához felhasználhatók, és tanulóink további 

tanulmányainak sikeres teljesítéséhez is biztos alapot adnak. A tanulásmódszertan ezen felül az olyan 

tanulási részképességek, készségek, attitűdök fejlesztéséhez is teret biztosít, mint a figyelem, beszéd, 

olvasás, emlékezés, gondolkodás, önművelés (az első években a hiányok pótlására, a továbbiakban 

pedig magas szintre való emelésükre helyezve a hangsúlyt). Ösztönzi a tanulókat arra is, hogy a 

tanulással kapcsolatos problémáikkal szembenézzenek, azokra megoldást keressenek, a megismeréssel 

pozitív, örömteli viszonyt alakítsanak ki, a tanulást  mindennapi életük ritmusában, szokásrendszerükbe 

megfelelően illesszék be, illetve megfelelően és célszerűen alakítsák ki tanulásuk mindennapi 

szokásrendszerét.  

A tanulási önismeret a tudás megszerzésének kiindulópontja, a reális célkitűzések föltétele. A 

tanulók rendszeresen visszatérő teljesítménypróbákon szembesülnek képességeik, részképességeik 

pillanatnyi szintjével, s ennek alapján vehetnek részt a kollégiumi individuális és kiscsoportos 

fejlesztőprogramokban. Saját belső lehetőségeik megismerése és elfogadása alapozza meg a tanulók 

elégedettségét és harmonikus életvitelét. 

A tanulási nehézségek közös megfogalmazása, az azokra való megoldáskeresés az őszinteség és 

az egyéni életproblémák megoldásának képességét fejleszti ki a tanulókban. 

A tanuláshoz való megfelelő viszony kialakítása, az első nyolc iskolai év esetleges kedvezőtlen 

hatásainak korrekciója, a beidegződött rossz reflexek feltárása, átformálása, a művelődés iránti belső 

vágy, a világ iránti érdeklődés, kíváncsiság felkeltése, a tudásvágy felébresztése és folyamatos táplálása, 

a nyitottság attitűdjének természetessé tétele az első év legfontosabb fejlesztési követelménye. 

Visszatekintés ez az általános iskolára és előretekintés a következő évekre: a jó és rossz tapasztalatok 

összegyűjtése, rendszerezése, elemzése, az élmények, a sikerek és a kudarcok újraélése, a középiskolai 

célok fényében való transzformálása. 

A tanulási szokások tudatosítása, jó szokások fölvétele, rosszak átalakítása a hatékony tanulás 

nélkülözhetetlen föltétele. A jó szokások elsajátításához tanulási tanácsok megfogalmazásán, 

megfogadásán, akarati megvalósításán át vezet az út. A helyes tanulási szokások a délelőtti iskolai 

tanulásra és a délutáni önálló tanulásra egyaránt vonatkoznak, s kialakításuk az első év alapvető feladata. 

A tanulás módszereinek bemutatása és elsajátíttatása, a saját tanulási módszerek, eljárások 

kialakítása, rutinszerű gyakorlása a tanulás tanításának legkonkrétabb követelménye. Ez a szűk 

értelemben vett tanulásmódszertan, ennek veszi hasznát a gyerek közvetlenül és azonnal, s ezt a 

hasznosságot – szemben a többi fejlesztési követelmény hosszabb távú megvalósulásával – észreveszi 



 

2 

 

maga is. Ezeknek a praktikus és egyszerű módszereknek az elsajátíttatása adja meg a tanulásmódszertan 

tanulásának hitelét. 

A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlesztése a közoktatás teljes időszakának, így a 

középiskolának is alapvető követelménye. Ezen alapképességek iskolai kibontakoztatása első fokon az 

alsó, majd a felső tagozaton történik, azonban korántsem fejeződik be ott. Minden életkornak 

megvannak e téren a maga tennivalói, s különös a jelentőségűk a Tehetséggondozó Programban, ahol 

az előkészítő évben kell behozni a képességekben mint tanulási eszközökben levő lemaradásokat. A 

képességek tervszerű fejlesztése hosszú távú munka, amelyben nem nélkülözhető az iskola tantárgyi 

tanítási óráinak mint gyakorlóterepnek a felhasználása (ld. később részletesebben). 

A figyelem iskolázására rengeteg gyakorlattípus és gyakorlat szolgál. A tanulás közbeni helyes 

figyelem kialakítása kondicionálással történhet. Olyan helyzeteket szükséges teremteni, amelyekben az 

élvezetes és egyszerű – vagy annak tűnő – feladatok csakis a figyelem egyirányú és teljes jelenlétével 

valósíthatók meg. A szétszórtság, a gondolati torlódások, az asszociációs parttalanság kialakulásában 

igen nagy szerepet játszik a gyermek környezete (az életmód, a családi életforma, a felgyorsuló világ 

dezorganizáló információzuhataga, az iskolai élet zaklatottsága), ami a figyelem egyirányú beállításának 

gyakorlásával ellensúlyozható. A gyakorlatok (melyek részben egyéniek, részben közösségiek, tehát 

együttműködést is kívánnak) nemcsak a figyelmi magatartás kedvező alakulásához járulnak hozzá, 

hanem játékos voltukból következően kellő kedvet és hangulatot is teremtenek a tanítási órákon a 

tananyaggal való elmélyültebb foglalkozáshoz. 

A személyiség integritásához, a tanulási sikerekhez, s ezzel az elkötelezett és így önálló 

tanuláshoz igen nagymértékben járul hozzá az, hogy a gyerekek hogyan tudják élőszóban megformálni, 

érzékletesen, ízesen közölni, előadni azt, amit tudnak. A beszéd fejlesztésének feladata magába foglalja 

a beszédtechnika, a retorika (szóbeli szövegalkotás), a szereplés gyakorlását és a szókincsfejlesztést. 

A könnyed, jó szövegértéssel való olvasás képessége nélkül nem képzelhető el eredményes 

tanulás. Módszertanilag a hangos olvasás folyamatos gyakorlásával kezdődik ez a munka, amelyben a 

hallgatóság élvezetét kiváltó interpretálásig kell eljutni. A közösségben való olvasás különböző 

munkaformái kitűnő szórakozást is jelentenek, és a figyelmi gyakorlatokhoz hasonlóan kreatív és 

konstruktív tanulási légkört teremtenek. 

A néma értő olvasás gyakorlását ugyancsak elégtelen a gyerekek spontán olvasására bízni. A 

gyakorlás legegyszerűbb formája, az "elolvasom-eltakarom-elmondom" (3el) módszere –osztályban, 

kiscsoportban, párban és egyedül – a tananyag feldolgozásának olyan módja lehet, amely időszakosan 

gyakorolva és gyakoroltatva hozzászoktatja a gyerekeket az olvasás közben való teljes szellemi 

jelenléthez, a felelősséggel való olvasáshoz. 

Az olvasási képesség fejleszthető számítógép felhasználásával is. A dinamikus olvasás 

elnevezésű olvasásfejlesztő program,olyan olvasási magatartás kialakítását segíti, amelyre a 

szokásosnál sokkal nagyobb koncentráció jellemző, s ezzel egyszerre növelhető a szövegértés mértéke 

és az olvasás sebessége is. 

Noha az emlékezeti képesség jelentősen függ az adottságoktól, bizonyos, hogy a memória 

gyakorlással jelentősen fejleszthető. A jó megőrzési struktúrák kisgyerekkorban szinte észrevétlenül 

alakíthatók ki, de ha ez akkor nem, vagy csak részben történt meg, a tudatos figyelmet kívánó rögzítési 

módszerek megtanításával a nagyobbaknak is sokat segíthetünk. A memória kapacitása a memoriterek 

helyes tanításával tágítható, s ez azzal a haszonnal is jár, hogy a kiválasztott szövegek igen közel 

kerülhetnek a gyerekekhez: az írott magyar kultúra a tudatban állandóan ,,kéznél levő” részét képezik. 

Ez összefügg a beszédképességgel, a megszólalás könnyedségével, a szótalálás gyorsaságával. Csak a 

helyes – esetenként személyre szabott – módszereket kell megtalálnunk, amelyekkel a memoriterek 

tanulása nem kellemetlen kényszer, hanem az akarati erők gyakorlásának nélkülözhetetlen módszere. A 

lényegkiemelési gyakorlatok, a kulcsszavak keresése, a kulcsszó-vázlat, a vázlatkészítés, a jegyzetelés 

írott és hallott szövegből, a gondolati térkép készítése olyan rögzítési eljárások, amelyek bármely 

tantárgy tanításának folyamatába beillenek, s amelyeket elsősorban a tanulásmódszertan órákon kell 

megtanítani, és a szaktárgyi órákon képességgé fejleszteni. 

A gondolkodás fejlesztése érdekében a problémahelyzetek teremtése, kérdések 

megfogalmazása, a válaszkeresés, a gondolkodási sémákra és eredeti utakra való rávezetés a pedagógiai 

feladat, amely – teljesülése esetén – akkor is „működteti” a gyereket, amikor egyedül marad 

tanulnivalóival. Vagyis a helyes tanítás mintáját átélve helyesen, tehát gondolkodva fog tanulni. Ehhez 

nélkülözhetetlen a fogalmakkal való helyes bánásmód gyakorlása is, vagyis a fogalmak belső 
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tartalmának feltárása, a meghatározás képessége, az árnyalt és pontos definícióalkotás képessége. 

Kisebb korban mellőzhetetlen a gondolkodási minták, sémák átadása, a serdülőkortól az önálló 

problémamegoldással való kísérletezés kerül előtérbe. 

A kommunikáció tanításának fejlesztési követelményei az első két évben átfedésben vannak a 

tanulásmódszertan beszédfejlesztési és a magyar nyelv és irodalom szóbeli és írásbeli kommunikációs 

követelményeivel. A tanulással összefüggésben levő kommunikációs műfajok készségszintű 

elsajátíttatása a kommunikációs blokk egyik fejlesztési követelménye.  

A felsőbb években a kommunikációs zavarok tudatosítása, legyőzése, a konfliktuskezelési 

stratégiák megfogalmazásában és gyakorlásában, a hétköznapi élet kommunikációs gyakorlatában, a 

nem nyelvi kommunikáció eszközeinek elsajátításában és a metakommunikáció megismerésében való 

előrehaladás, valamint az íráskészség fejlesztése, az egyéni stílus megtalálása, az írásbeli 

együttműködés, az alapvető költészettani fogalmak alkotó átélése, valamint a nyilvános szereplésre való 

felkészülés módszertanában és gyakorlatában szerzett magabiztosság a fejlesztési cél. 

A kommunikáció tematikája szervesen kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom tantárgy 

kerettantervéhez. Tanításának célja az, hogy hozzájáruljon a tanulással összefüggő szóbeli és írásbeli 

műfajok készségszintű elsajátításához, gyakorlásához, és lehetőséget adjon néhány olyan 

kommunikációs terület élményszintű megismeréséhez is, amelyek kívül esnek a kerettantervi 

tartalmakon, azonban a mindennapi élet sikeres kommunikációjához nélkülözhetetlenek.  

A tanulással összefüggő kommunikációs műfajok készségszintű elsajátíttatását az első két 

évben a tanulásmódszertan tananyaga tartalmazza. 

A 10. évfolyamon a kommunikációs zavarokkal és az ebből adódó konfliktusokkal, 

konfliktusoldó módszerekkel való foglalkozásra kerül sor. Ezt jól megalapozzák a kerettantervi 

tartalmak, amelyek azonban éppen csak érintik ezt a mindennapi életünkben alapvető területet. A 

kommunikációs zavarok keletkezésével, megnyilvánulási formáival, mögöttes okaival, legyőzésük 

lehetséges útjaival, a konfliktusoldó és konfliktus-feldolgozó stratégiákkal, életszemlélettel és 

életgyakorlattal való élményszerű, áttekintő megismerkedés, problémaelemzés, a helyzetgyakorlatok és 

a játék jelentősen hozzájárulhat a tanulók lelki egészségének, kapcsolati kultúrájának javulásához, s 

ezzel a felszabadultabb élethez és tanuláshoz is.  

A 11. évfolyam programja egy kreatív írásgyakorlati blokkot tartalmaz. A kreatív írás célja lehet 

a különböző írásbeli műfajok szabályainak megismertetése az üzleti levelezéstől a tudományos esszén 

keresztül a szépirodalom műfajáig. A tantervbe beépített blokkot azonban nem elsősorban az 

írástechnikai ismeretek elsajátítására javasolt használni. Az órák célja a csoportépítés, az írásbeli 

kommunikáció felszabadult gyakorlása, a komolyan vett játék, valamint a diákok kreativitásának, 

képzelőerejének és nyelvi készségeinek fejlesztése. Ezek alá sorolódnak be azok az egyébként hasznos 

ismeretek, amelyekről az irodalom- és nyelvtanórákon már tanultak a gyerekek.  

A 12. évfolyam retorikai gyakorlatai az érettségire és a felvételi vizsgára való felkészüléssel 

összhangban a 10. évfolyamos kerettantervi anyagban tanult retorikai ismeretekre épülnek. Ezeken az 

órákon a diákok a szóbeli megnyilatkozást gyakorolják. Az órák elméleti anyaga ismétlés; a gyakorlatok 

témájául az érettségi során megkövetelt tananyagból lehet választani. Az órák megtervezésénél 

figyelembe kellett venni, hogy az óráról órára való készülés minél kevesebb terhet rójon a vizsgák előtt 

álló diákokra. Ennek megfelelően kialakított az óraszerkezet is. 

A tanuláslélektani és didaktikai alapelvek szerint az ismeretek, képességek és készségek 

elsajátításához a tananyag-feldolgozás és a gyakorlás intenzitásának optimumát kell megkeresni. Kellő 

súly és tartós motiváció nélkül a munka nem érheti el a kellő hatékonyságot. Azokhoz a 

munkaformákhoz, amelyekkel a tanulásmódszertan és a kommunikáció dolgozik, a 45 perces órák és a 

4 heti egyszeri találkozás nem optimálisak. Amennyire lehetséges, törekedni kell 90 perces dupla órák 

tartására, illetve a heti többszöri találkozásra. Ez azzal jár, hogy a tantárgyak tanítása esetleg csak a 

tanév egy bizonyos időszakában, a tanév első felében, vagy esetleg csak első két-három hónapjában 

történik, esetleg a félévek első 4-6 hetében tanítjuk. Ez nem jelent hátrányt abban az esetben, ha a 

tanultak gyakorlására a többi tantárgy tanítási óráin lehetőség nyílik. 

Mivel a tantárgy jellegéből adódóan a kitűzött célok és az elérésükhöz szükséges feladatok 

évfolyamonként is jelentősen változnak, ezért a folyamat leírása nem kétéves, hanem egyéves 

ciklusokban történik. Hasonlóképpen az alábbi óraterv-javaslatok is évfolyamonkénti bontásban 

jelennek meg. A kerettanterv tematikai egységei a táblázatokban jelzett óraszámok 90%-át fedik le. 
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Óraterv 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam 72 óra – 72 óra 

9. évfolyam 72 óra – 72 óra 

10. évfolyam 36 óra 36 óra 72 óra 

11. évfolyam 36 óra 36 óra 72 óra 

12. évfolyam 34 óra 28 óra 62 óra 

Összesen 250 óra 100 óra 350 óra 

 

Javasolt óraelosztási variációk: 

 

1. változat 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam Heti 2 óra – 72 óra 

9. évfolyam Heti 2 óra – 72 óra 

10. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 72 óra 

11. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 72 óra 

12. évfolyam Heti 2 óra (~1. félév) Heti 2 óra (~2. félév) 62 óra 

Összesen 250 óra 100 óra 350 óra 

 

2. változat 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam Heti 4 óra (1. félév) – 72 óra 

9. évfolyam Heti 4 óra (1. félév) – 72 óra 

10. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 72 óra 

11. évfolyam Heti 2 óra (1. félév) Heti 2 óra (2. félév) 72 óra 

12. évfolyam Heti 2 óra (~1. félév) Heti 2 óra (~2. félév) 62 óra 

Összesen 250 óra 100 óra 350 óra 

 

3. változat 

 

Évfolyam Tanulásmódszertan Kommunikáció Összesen 

9/AJTP évfolyam Heti 4 óra (1. félév) – 72 óra 

9. évfolyam Heti 4 óra (1. félév) – 72 óra 

10. évfolyam Heti 4 óra az 1-9. héten Heti 4 óra a 10-18. héten 72 óra 

11. évfolyam Heti 4 óra az 1-9. héten Heti 4 óra a 10-18. héten 72 óra 

12. évfolyam Heti 4 óra az 1-8. héten Heti 4 óra a 9-15. héten 62 óra 

Összesen 250 óra 100 óra 350 óra 
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1.1.1  9/AJTP évfolyam 
 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek szerepének bemutatása. 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, 

érdeklődés felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Öröklődés és környezet  

Amit hozunk, és amit szerzünk.  

Adottságok, hajlamok, képességek, készségek. 

Lehetőségek, korlátok, tehetség, antitalentum. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek – önvizsgálat  

Önbizalom, akarat, siker, kudarc. 

Önismeret 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat.  

Tanulási típusok.  

Szeretett/nem szeretett tantárgyak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 5 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbái 

Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim.  

Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás.  

Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).  

Gondolkodás: fejtörő feladatok.  

Fejlesztés, önfejlesztés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák  

Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés).  

Spontán beszéd.  

Hangos kifejező olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás. 

Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Tanulási nehézségek feltérképezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.  

Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete.  

Önfejlesztési tervek.  

Kölcsönös konzultáció. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység Tanuláshoz való viszony 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanuláshoz való viszony tudatosítása. Motiválás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az élet: tanulás. Mire való, mire használható az iskola?  

Jó és rossz dolgok az iskolában.  

Tanulás és motiváció.  

Kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcélok.  

Tanulás és öröm. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tanulás, motiváció, kíváncsiság, érdeklődés, tudásvágy, ambíció, életcél. 

 

Tematikai egység A tanulás ritmusa 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tanulás ritmusának alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Életritmus, életstílus.  

Életkori szakaszok, életkori feladatok.  

Egy nap ritmusa.  

Tanulás, pihenés, kikapcsolódás a nap során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Életritmus, életstílus, tanulás, pihenés, kikapcsolódás. 

 

Tematikai egység Tanulási szokások 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási szokások alakítása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szokások, szokásrend. 

Szokásformálás: tartós törekvések, erős elhatározások.  

Jó szokások felvétele, rossz szokások átalakítása.  

Rendszeresség és kitartás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szokás, szokásrend, törekvés, elhatározás, rendszeresség, kitartás. 

 

Tematikai egység Tanulási tanácsok 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási tanácsok. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kísérletek, tapasztalatok, önreflexió.  

A tanulás külső körülményei: rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet.  

A tanulás belső feltételei.  

A fizikai állapot karbantartása.  

A lelki harmónia megteremtése.  

Stresszkezelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Külső körülmény, rend, csend, fény, munkahely, testhelyzet, belső feltétel, fizikai 

állapot, lelki harmónia, stresszkezelés. 

 

Tematikai egység Tanulási módszerek, eljárások, technikák 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A módszerek szerepének bemutatása. Ráhangolás, hangulatteremtés. 

Szövegfeldolgozási módszerek megismertetése, gyakorlása. Felkészülés a 

szóbeli szereplésre. Felkészülés az írásbeli munka elkészítésére. Rögzítés. 

Önellenőrzés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A módszerek szerepe 

Hatékony, időtakarékos tanulás. „Eszköztudás”, napi rutin. 

Ráhangolódás, hangulatteremtés 

A munkakezdés nehézségei. Rendcsinálás, előkészületek, koncentrációs és meditációs gyakorlatok, 

vízfürdő, tónusfokozó gyakorlatok (gimnasztika, sztrecsing – feszítőgyakorlatok, jóga), légzési 

gyakorlatok. Időterv készítése, időmérleg, célmeghatározás, tantárgyi sorrend. 

Pihenés 

A tevékenységváltások jelentősége. Kikapcsolódás, átkapcsolás –visszakapcsolás, lazítás.  

Relaxáció, autogén tréning, jóga: légzésgyakorlatok, ászanák.  

Egészség, betegség, alvás. 

Szövegfeldolgozási módszerek 

Könnyű és nehéz szövegek. Aláhúzás, kulcsszavak kiemelése, szövegkiemelés. Vázlatkészítés, 

kulcsszó-vázlat. Jegyzetelés írott szövegből. Kivonatolás. Elhangzó szöveg jegyzetelése. Emlékeztető. 

Gondolati térkép készítése. Címmeditáció, előregondolkodás, kérdések megfogalmazása, 

problémafelvetés, anyaggyűjtés, böngészés.  
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A háromszori átolvasás. Tájékozódó olvasás (skimming). Áttekintés (holisztikus látásmód, rész és 

egész). Elemző olvasás. Ismétlő olvasás (futó olvasás). Kritikus olvasás. Kereső olvasás (skipping). 

Félhangos olvasás. Utánaolvasás (többkönyvűség). Ábraértelmezés, táblázatolvasás, képelemzés. 

Fogalom-meghatározás, definícióalkotás, leírás, körüljárás, magyar-magyar szótár készítése, 

szótárazás, forráselemzés, csoportosítás, osztályozás. 

Felkészülés szóbeli szereplésre 

A megszólalás feszültsége. Felelet, feleletterv, kutyanyelv. Tantárgyi beszámoló. Átfogó témavázlat. 

Témaismertetés, értekezés, kiselőadás. Vita, érvelés, hivatkozás, cáfolat. A lámpaláz leküzdése. 

Felkészülés az írásbeli munka készítésére 

A „míves munka” feltételei. Dolgozat, esszé, értekezés, tanulmány. Gondolati vázlat készítése. Egyéni 

kutatómunka. Íráskép, íráskészség. 

Ismeretrögzítés 

Emlékezés, felejtés. Memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, adatok és évszámok megjegyzése, 

imagináció, belső képkészítés, mnemotechnikák. 

Önellenőrzés 

Megtanulás, biztos tudás, jó alapok. Visszamondás (elolvasás-elmondás), átfogalmazás (parafrazeálás). 

Próbafelmondás. Magyarázat. Tanítva tanulás.  

Összegzés (tömörítés). Kérdezési vázlat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatékonyság, időtakarékosság, tanulás, rendcsinálás, előkészület, koncentráció, 

meditáció, kikapcsolódás, átkapcsolás-visszakapcsolás, lazítás, relaxáció, autogén 

tréning, jóga, jegyzetelés, gondolati térkép, felelet, feleletterv, dolgozat, esszé, 

értekezés, tanulmány, memorizálás, szövegtanulás, verstanulás, mnemotechnika, 

megtanulás, biztos tudás. 

 

Tematikai egység Tanulási részképességek fejlesztése 
Órakeret 

19 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. 

Beszédfejlesztés. Hangos, kifejező olvasás gyakorlása. Néma, értő olvasás, 

emlékezet, gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára 

Figyelem, beállítódás koncentrált munkára. Spontán és szándékos figyelem. Kondicionálás, 

figyelemfejlesztés. 

Beszéd 

Beszéd. Beszédtechnikai gyakorlatok (légzés, artikuláció, kiejtés). Szókincsfejlesztés. Szövegalkotás 

szóban. 

Hangos, kifejező olvasás 

Hangos, kifejező olvasás. Az értelmező olvasás eszközrendszere.  

A felolvasás gyakorlása különböző műfajokban: felkészülés utáni olvasás, blattoló olvasás, saját 

szövegek felolvasása, meseolvasás. 

Néma, értő olvasás 

Néma, értő olvasás. Szövegértési gyakorlatok. Az olvasás szellemi tényezőinek fejlesztése. 

Emlékezet 

Emlékezet. A rövid, a középtávú és a hosszú távú rögzítés stratégiái.  

Memóriafejlesztés memoriterek tanulásával. Az ismétlések jelentősége, dinamikája. 

Gondolkodás 

Gondolkodás. A problémamegoldó gondolkodás. Eltérő gondolkodási utak. Kreativitás a 

gondolkodásban.  

A fogalom-meghatározás. A képzelet fejlesztése. 
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Kulcsfogalmak 

Figyelem, beállítódás, spontán és szándékos figyelem, kondicionálás, 

figyelemfejlesztés, beszéd, szókincsfejlesztés, szövegalkotás, hangos, kifejező 

olvasás, néma, értő olvasás, memóriafejlesztés, problémamegoldó gondolkodás, 

képzeletfejlesztés. 

 

Tematikai egység Az önálló szellemi munka technikája 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az önálló szellemi munka technikáinak bemutatása, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozódás a könyvtárban.  

Anyaggyűjtés. Cédulázás, kivonatolás, jegyzetkészítés. Forrásjegyzék készítése.  

Szótárhasználat. 

A sajtó világa. 

Kulcsfogalmak Anyaggyűjtés, cédulázás, kivonatolás, jegyzet, forrásjegyzék, szótárhasználat. 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás módszereinek 

bemutatása. A tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. A figyelem 

iskolázása. A hangos olvasás és a néma, értő olvasás fejlődése. Az emlékezeti 

képesség, gondolkodás fejlődése. 

 

 

1.1. 2  9. évfolyam 
 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 4 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási attitűdök 

és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés felmérése, 

alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret 

Önismereti skálák: önbizalom, akarat, siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, tanulási 

módszerek. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások,  

tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás  
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A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbái 

Hol tartok? Erősségeim, gyengeségeim. Figyelem: monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás. 

Emlékezet: szövegtanulás (vers, próza, algoritmus).  

Gondolkodás: fejtörő feladatok. Fejlesztés, önfejlesztés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás: félproduktív beszéd (történetmesélés). Spontán beszéd. Hangos kifejező 

olvasás: blattolás, felkészülés utáni felolvasás. Néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, 

lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos, kifejező 

olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tantárgyak jellege: hasonlóságok, különbözőségek, sajátosságok.  

Tantárgyi szimpátiák, antipátiák és ezek eredete. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység Az egyes tantárgyak tanulásának sajátosságai 
Órakeret 

42 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Az egyes tárgyak tanulása sajátosságainak megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Magyar nyelv és irodalom 

Az irodalom szeretete, az írásművek üzenete.  

Mit, mikor, miért és hogyan olvassunk (vers, széppróza, dráma)?  

A köznapi közléstől az irodalmi alkotásig.  

Hogyan beszélgessünk irodalmi témákról, alkotásokról?  

Verselemzési módszerek.  

Írásművek szerkezete. 

Társadalomismeret 

A történeti gondolkodás alapjai: múlt, jelen és jövő; a jelen mint történelem, kapcsolatunk a jelennel: 

benne élni a történelemben; az emberiség történetének nagy trendjei, a történelmi folyamatok 

szemlélete: rész és egész; a történelmi megismerés forrásai, beszélő tárgyak, leletek, írásos emlékek, 

forráselemzés; a történelem kulcsszavai, kulcsszó-vázlat, vázlatkészítés, jegyzetelés; 

lényegmegragadás, támpontok a történelmi folyamatok elemzéséhez; az egyéni életutak története és 
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történetisége, biográfia-kutatás, családtörténet, a nagy történelmi személyiségek történelemformáló 

szerepe, hatásuk titkai, háttere. 

Matematika 

A matematika világa, szépsége, kialakulásának rövid története, hasznossága, általános 

gondolkodásfejlesztő hatása; a matematikai logika, gondolkodásmód alapjai, a matematikai képzelet; 

matematikai fogalmak elsajátítása, megértése; matematikai szövegek pontos felfogása, szöveges 

feladatok megértése, értelmezése, adatainak írásos elrendezése, rendszerbe foglalása, vázlat-és 

rajzkészítés; matematikai meghatározások, szabályok, gondolkodási sémák; gondolkodási utak, 

konvergens és divergens gondolkodás, kreatív lehetőségek a feladatmegoldásban; geometriai eszközök 

használata, szerkesztési alapelvek; a gyakorlás jelentősége a matematikai tanulásban. 

Idegen nyelvek  

Az idegen szavak megtanulásának módszerei (alapelvek, egyénileg felépített rendszerek), az ismétlések 

jelentősége, szövegösszefüggésbe helyezés, jelentésváltozatok; nyelvtani szabályok megértése, 

bevésése, az alkalmazás gyakorlása, automatizmusok kialakítása; a helyesírás megtanulása, 

vizualizáció, gyakorlás diktálással, a gyenge pontok vizsgálata; fordítás idegen nyelvről magyarra és 

magyarról idegen nyelvre: a leggyakoribb hibák, az anyanyelvi tudás jelentősége, az értelem keresése, 

szótárhasználat, csoportmunka; a beszédgyakorlás alapelvei, a beszédfordulatok, állandósult 

szókapcsolatok bevésése, körülírás; a belső aktivitás jelentősége a nyelvtanulásban. 

Fizika; kémia; biológia-egészségtan; földrajz 

Természeti jelenségek megfigyelése, pontos leírása; kérdések megfogalmazása, hipotézisalkotás, 

kísérlet, következtetés; a tudománytörténet tanulságai; fogalomalkotás; fogalommagyarázat, definíciók 

és szabályok megfogalmazása, rögzítése, gondolattérkép készítésének gyakorlása, jegyzetelés; 

feladatmegoldási modellek, térképhasználati gyakorlatok; táblázatok, ábrák, grafikonok olvasása. 

Kulcsfogalmak Írásmű, történeti gondolkodás, hasznosság, gondolkodásfejlesztés. 

 

Tematikai egység Képességgondozás Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képességgondozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A vitázás mint komplex képességfejlesztő tevékenység.  

A figyelem, a beszéd, az emlékezés, a gondolkodás fejlesztése vitával.  

A gondolat és a szó mint fegyver.  

A vitázás szabályai, a vita illemtana.  

Felkészülés a vitára. Állítások, tételmondatok. Definíciók, tények, adatok, megfigyelések, 

összefüggések feltárása, ötletbörze, bizonyítás, érvelés, cáfolás.  

A helyes vitázási magatartás: az érzelmi egyensúly és az elfogulatlanság megteremtése magunkban. 

A jó vita: igazságkeresés és eszmecsere.  

Tévutak a vitázásban: csapda, manipuláció, hátsó szándék, érdekharc, szómágia, a tévedéshez való 

viszony (a győzelem/vereség kérdése). 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Vita, állítás, tételmondat, definíció, tény, csapda, manipuláció, hátsó szándék, 

érdekharc, szómágia, győzelem/vereség. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. 

A tanulási szokások tudatosítása. A tanulás módszereinek megismerése. A 

tanuláshoz szükséges alapképességek fejlődése. Egyes tantárgyak tanulása 

sajátosságainak megismerése. 
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1.1.3 10. évfolyam 
 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási attitűdök 

és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés felmérése, 

alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret (0,5 óra)  

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Önismereti skálák: önbizalom, akarat, 

siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, tanulási módszerek. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróba 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás:  

rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás, néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, 

lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 
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Tematikai egység 4. Az olvasási hatékonyság növelése, dinamikus olvasás 
Órakeret 33 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
Olvasási hatékonyság növelése, dinamikus olvasás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az olvasási magatartás (olvasási dinamika), a szövegértés, a lényegmegragadás, az olvasási technika és 

az olvasási sebesség fejlesztése számítógépes programmal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvasási magatartás, szövegértés, lényegmegragadás, olvasási technika, olvasási 

sebesség. 

 

Tematikai egység 
Kommunikáció 

Kommunikációs zavarok és leküzdésük a személyközi és 

csoportközi életben 

Órakeret 

33 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kommunikációs zavarok okainak tudatosítása. 

Szükségletek, érdekek és kommunikálásuk szerepének felismertetése. 

Konstruktív és destruktív konfliktuskezelés megkülönböztetése, megfelelő 

magatartásformák alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kommunikációs zavarok keletkezése 

Kommunikációs zavarok megjelenési formái, típusai.  

Kommunikációs zavarok keletkezésének háttere. 

 Kódolási és dekódolási nehézségek a kommunikáció során (becsomagolás és kicsomagolás).  

A kommunikációs zavarok tudattalan közlése: a metakommunikáció.  

A társadalom kulturális rétegződésének szerepe a kommunikációs zavarok létrejöttében. 

Szükségletek, érdekek és kommunikálásuk 

A kommunikációs zavarok mint konfliktusjelzők és konfliktusforrások.  

Konfliktustípusok.  

Konstruktív és destruktív konfliktuskezelés. 

Stratégiák: empátia és értő figyelem; asszertivitás, én-üzenetek; együttműködés, problémamegoldás, 

közvetítés; mediáció (pártatlan közvetítés).  

Konstruktív magatartás problémahelyzetekben.  

A hazugság mint kommunikációs zavar.  

A szélhámosság mint kommunikációs bravúr. 

Kommunikációs zavarok leküzdése, konfliktusok megoldása. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Kommunikációs zavar, kódolási és dekódolási nehézség, szükséglet, érdek, 

konstruktív és destruktív konfliktuskezelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös megfogalmazása. 

A tanulási szokások tudatosítása. Az olvasási hatékonyság növelése, a dinamikus 

olvasási képesség megszerzése. 

Kommunikáció 

A kommunikációs zavarok keletkezésének, megnyilvánulási formáinak, mögöttes 

okainak, legyőzésük útjainak megismerése. Képesség kialakulása a 

konfliktusoldó és konfliktusfeldolgozó stratégiák, életszemlélet alkalmazására. 
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1.1.4 11. évfolyam 
 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Mennyit jutottunk előre egy év alatt? 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. 

Önismeret 

Önismereti skálák: önbizalom, akarat, siker-kudarc. Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, 

tanulási módszerek. 

Tanulásdiagnosztikai kérdőívek (önvizsgálat) 

Tanulási attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődésvizsgálat. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróbája 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás: rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás,néma értő olvasás (szövegértés): 

válaszadás kérdésekre, lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos, 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő olvasás. 

 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 
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Tematikai egység Képességgondozás 
Órakeret 8 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Képességgondozás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A biográfia (életrajz-, kisesszékészítés) mint komplex képességfejlesztő tevékenység 

Alanyválasztás, elővázlat készítése, anyaggyűjtés, rendszerezés, szerkesztés, megírás, felkészülés az 

előadásra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alanyválasztás, elővázlat, anyaggyűjtés, rendszerezés, szerkesztés, megírás, 

felkészülés. 

 

Tematikai egység A gondolkodás fejlesztése 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tanulás és gondolkodás. 

Az emberi gondolkodás sajátosságai.  

Állati gondolkodás, emberi gondolkodás.  

Problématudat.  

Kérdezési technikák.  

A problémamegoldó gondolkodás fázisai és technikái.  

Ötletgyűjtés (brainstorming).  

Fogalmak meghatározása, definícióalkotás.  

Gondolkodási szokások. A gondolkodás magatartás- és viszonyformáló perspektívái.  

A gondolkodás kultúrája, a gondolkodás legfontosabb irányai. 

Alkotó gondolkodás.  

Gondolkodtató feladatok (agytorna).  

A gondolkodás tanulása.  

Gondolkodási sémák és technikák (CCT, PNÉ, VÖT, ALT stb.).  

Gondolkodási játékok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tanulás, gondolkodás, problématudat, kérdezési technika, technika, alkotó 

gondolkodás. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Kreatív írásgyakorlatok 

Órakeret 

36 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kreatív írásgyakorlatok. 

Nyelvi gesztusok alkalmazásának gyakorlása: kijelentés, kérdés, felkiáltás, 

felszólítás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvi gesztusok: kijelentés, kérdés, felkiáltás, felszólítás. 
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Kreatív írásgyakorlatok 

A kijelentés: helyszínek és tárgyak leírása. Leírás emlékezetből. Igazság, hazugság, paradoxon. 

Hasonlat, szinesztézia, megszemélyesítés. A nyelv mint szobor. Definíció és jellemzés. Képzelőerő, a 

dolgok valódi nevei. 

A kérdés: eredet-kérdések; párbeszéd; levél; túlzás; ellentétek. Szabad vers. Találós kérdés, vicc, „szent 

párbeszéd”, jóslat. 

Nonszensz. Alliteráció, rím, nyelvtörő. Anagrammák, hangzás és jelentés. Asszociáció, hangzás és 

hangulat. Magánhangzó, mássalhangzó, fordítás. 

Leírás felszólításokkal, műveltetés. Eseményleírások. Ritmus, metrum, személyes stílus. Gyémántvers, 

haiku. 

Meseírás 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Kijelentés, kérdés, felkiáltás, felszólítás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a ciklus 

végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A gondolkodás 

tanulása. A gondolkodási sémák és technikák kialakulása. 

Kommunikáció 

Csoportépítés, az írásbeli kommunikáció felszabadult gyakorlása, a 

tanulók kreativitásának, képzelőerejének és nyelvi készségeinek fejlődése. 

 

 

1.1.5 12. évfolyam 
 

Tematikai egység Tanulási önismeret 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése. Tanulási 

attitűdök és szokások, olvasási szokások, tanulás és gondolkodás, érdeklődés 

felmérése, alakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az elmúlt év tanulásmódszertani tapasztalatainak áttekintése.  

Önértékelő lapok: viszonyulás, képességek, tanulási módszerek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak Öröklődés, környezet, önismeret, tanulási attitűd, olvasási szokás, tanulási típus. 

 

Tematikai egység Teljesítménypróbák Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Kognitív képesség teljesítménypróbái.  

Beszéd- és olvasás-teljesítménypróbák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Kognitív képesség teljesítménypróba 

Figyelem: monotóniatűrés. 

Beszéd- és olvasásteljesítménybeli próbák 

Szóbeli szövegalkotás:  
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rögtönzés, hangos kifejező olvasás, blattolás, néma értő olvasás (szövegértés): válaszadás kérdésekre, 

lényegkiemelés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Figyelem, monotóniatűrés, jelkeresés, jelazonosítás, emlékezet, szövegtanulás, 

gondolkodás, szóbeli szövegalkotás, félproduktív beszéd, spontán beszéd, hangos, 

kifejező olvasás, blattolás, felkészülés utáni felolvasás, néma, értő olvasás. 

Tematikai egység Tanulási nehézségek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulási nehézségek feltárása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Aktuális tanulási problémák gyűjtése, elemzése, csoportosítása. 

Önfejlesztési tervek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Tantárgyi jelleg, hasonlóság, különbözőség, tantárgyi szimpátia, antipátia. 

 

Tematikai egység Felkészülés az érettségire Órakeret 27 

óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tantárgyi sajátosságok megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Általános elvek 

Testi-lelki egyensúly, a lámpaláz leküzdése; időbeosztás; egyéni elmélyülés, közös munka; témavázlat, 

anyaggyűjtés, rendszerezés, lényeges redundancia, bevezetés, tárgyalás, befejezés; gondolattérkép 

készítése, memorizálás; próbaérettségi. 

Tantárgyi sajátosságok  

Magyar nyelv és irodalom 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Matematika 

Idegen nyelv 

Választott tantárgy 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Testi-lelki egyensúly, lámpaláz, időbeosztás, elmélyülés, témavázlat, 

anyaggyűjtés, rendszerezés, redundancia, bevezetés, tárgyalás, befejezés, 

gondolattérkép. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Retorikai gyakorlatok 

Órakeret 

27 óra 

Előzetes tudás  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 
A retorika alapelemeinek megismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szónok feladatai 
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A szónok feladatai. Az érettségi vizsga mint szónoki helyzet. A hely, a beszédhelyzet. Tétel, 

témaválasztás (amit tudunk, és amit tudnunk kellene). Anyaggyűjtés (segédeszközök használata). Az 

anyag elrendezése. A szöveg megfogalmazása (kiemelt beszédrészek). A kifejezés árnyalása 

(kulcsmondatok, idézetek). Az előadásmód (lehetséges kérdések, a válaszadás technikája). A szöveg 

előadása. 

A beszéd részei 

A bevezetés. Az elbeszélés. A részletezés. Az érvelés. A befejezés. 

A szónoklat 

Beszédtechnikai gyakorlatok. Előkésztő játékok.  

A szónoki szerephelyzet gyakorlása, a szónoki teljesítmények elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Szónok, bevezetés, elbeszélés, részletezés, érvelés, befejezés, beszédtechnika. 

 

A fejlesztés 

eredményei a 

ciklus végén 

Tanulásmódszertan 

A tanulási önismeret megszerzése. A tanulási nehézségek közös 

megfogalmazása. A tanulási szokások tudatosítása. A tantárgyi tanulás 

sajátosságainak megismerése. Felkészülés az érettségire. 

Kommunikáció 

Az érettségi és felvételi vizsgához szükséges retorikai képességek kialakulása. 
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1. HELYI TANTERV 
 

1.1. TECHNIKA ÉS TERVEZÉS 
 

 

Heti 

óraszámok 
5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 0. évf. 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

AJTP          

NYEK          

Nyolc 

évfolyamos 
1 1 1       

 

 

Technika és tervezés 

A technika és tervezés tantárgy a problémamegoldó gondolkodást, a saját tapasztalás útján 

történő ismeretszerzést helyezi a középpontba, melynek eszköze a tanórákon megvalósuló 

kreatív tervező és alkotó munka, a hagyományos kézműves és a legmodernebb digitális 

technológiák felhasználásával. A tantervben kiemelt szerepet kap a tanulni tudás, az 

alkalmazás, a problémamegoldáson alapuló alkotás. Ezt szolgálják a kínált tevékenységek, a 

nevelés, a kompetenciafejlesztés és a műveltségtartalom leírt rendszere, az egyes elemek 

arányos megjelenítése. 

A technika és tervezés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az 

alábbi módon fejleszti: 

A kommunikációs kompetenciák: A tantárgy tanulása során a tanuló elképzeléseit, terveit 

megoszthatja társaival, véleményét ütközteti, a különbségek tisztázásával konszenzusra jut. A 

tanórákon a csoportban végzett feladatmegoldás során a tanulónak együttműködési készségeit 

fejlesztve lehetősége nyílik építő jellegű párbeszédre. Kiemelt jelentőségű a szaknyelv 

használata, a szakkifejezések helyes és szakszerű alkalmazása. Ezzel párhuzamosan – a 

tananyag jellegéből adódóan – a tanuló vizuális kommunikációs kompetenciái is fejlődnek. 

Megtanul rajz, ábra, műszaki leírás alapján építeni, tárgyakat kivitelezni, terveit rajzban 

bemutatni, szóban fogalmazni, előadni. A tantárgy technikatörténeti ismeretei hozzájárulnak a 

régi korok – esetleg tájegységenként eltérő – elnevezéseinek megismeréséhez és 

elsajátításához, amin keresztül bemutatható a gyakorlati tevékenységhez kapcsolódó 

nyelvhasználat gazdagsága, árnyaltsága és a tájnyelvi értékek. 

A digitális kompetenciák: A tantárgy olyan értékrendet közvetít, melynek szerves része a 

környezet folyamatos észlelése, az információhoz jutás, az információk értékelése, beépülése a 

hétköznapokba. A tanuló elsajátítja az alapvető technikákat ahhoz, hogy az információ 

hitelességét és megbízhatóságát értékelni tudja. A technika és tervezés a különböző 

tevékenységek, munkafolyamatok, technológiák algoritmizálásával támogatja a digitális 

tervezői kompetenciákat, hozzájárul a rendszerszintű gondolkodáshoz. A tantárgy tanítása 

során kiemelt fontosságú a vizuális szemléltetés, és speciális lehetőségeket nyújt a különféle 

digitális tervezőprogramok felhasználása számára. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A technika és tervezés a természettudományos 

tantárgyak – környezetismeret, természettudomány 5–6. évfolyam – előkészítésében, valamint 

azok bevezetését követően a tanult ismeretek szintetizálásában és gyakorlati alkalmazásában 

tölt be fontos szerepet. A célok eléréséhez széles körű, differenciált tevékenységrendszert 
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alkalmaz, mellyel megalapozza a tanulók természettudományos és műszaki műveltségét, segíti 

a mindennapi életben felmerülő problémák megoldását. A tanuló az anyaghasználat, az 

eszközök, a technológiák fejlődésének követésével, a változások hatásainak elemzésével 

értékeli környezete állapotát, életvitelét.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tantárgy változatos tevékenységeken 

keresztül ad lehetőséget a praktikus feladatmegoldó képesség fejlesztésére, valamint a kedvelt, 

sikerélményt nyújtó tevékenységi területek azonosítására, ezzel segítve a tanuló pályaválasztási 

döntését is. A tanuló a másokkal közösen végzett csoportos gyakorlati alkotótevékenységek 

révén szerez tapasztalatot a csoporttagokkal tervezett együttműködés kialakításának 

lehetőségeiről és a csoporton belüli vezetői, illetve végrehajtói szerepekről. 

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

tanulóban az iskolai tevékenysége során erősödik a cselekvő tudatosság, amely hozzájárul a 

munkára vonatkozó igényességhez, az életvitel aktív alakításához, fejlesztéséhez. A kreatív 

alkotás készségei tekintetében fejlesztési lehetőséget biztosít a különböző tárgyak és 

működőképes eszközök tanulói tervezése. Az emberek mindennapi életet átalakító jelentős 

technikai találmányok történetének és emberi életre gyakorolt hatásának megismerése 

hozzájárul a kulturális tudatosság fejlesztéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tantárgyi keretekben végzett 

tevékenységek elősegítik, hogy a tanulók számára olyan munkavállalói és vállalkozói 

készségek fejlesztésére nyíljon lehetőség, mint a tervezés, szervezés, irányítás, tapasztalatok 

értékelése, kockázatfelmérés és kockázatvállalás, az egyéni és csapatmunkában történő 

munkavégzés, felelősségvállalás. Ezek a készségek alapvető alkalmazkodási lehetőséget 

biztosítanak a szakmák gyorsan változó világában történő eligazodáshoz. A tevékenységek 

során szerzett munkatapasztalat hozzájárul a pályaválasztási önismeret, a továbbtanulási és a 

szakmaválasztási célok kirajzolódásához, valamint az élethosszig tartó tanulás mint 

szükségszerűség és érték felismerésének megalapozásához. 

Cél a tanulók életében felmerülő komplex gyakorlati problémák megoldási készségének 

kialakítása, a cselekvés általi tanulás és fejlődés támogatása. A tanulók a tanulási folyamat 

során használható (működő, megehető, felvehető stb.) produktumokat hoznak létre valódi 

anyagokból, ezekhez az adott életkorban biztonságosan használható szerszámokat, eszközöket 

alkalmazva.  

A tantárgy sajátossága, hogy a tanórai tevékenység gyakorlatközpontú; kiemelkedő jellemzője, 

hogy a tanulási folyamatban központi szerepet kap az ismereteken túlmutató tudásalkalmazás, 

ezért az értékelés elsősorban az alkotó folyamatra, a munkavégzési szokásokra, az elkészült 

produktumra irányul, és jelentős szerepet kap benne az elért sikerek, eredmények kiemelése, a 

pozitív megerősítés.  

A tantárgy tanulása és tanítása során célszerű alkalmazni azokat a közismereti tárgyak tanulása 

során elsajátított ismereteket, amelyek segíthetnek a mindennapi életben felmerülő problémák 

megoldásában. Olyan cselekvőképesség kialakítása a cél, amelynek mozgatója a felelősségérzet 

és az elköteleződés, alapja pedig a megfelelő autonómia és nyitottság, megoldási komplexitás. 

A tantárgy struktúrájában rugalmas, elsősorban cselekvésre épít és tanulócentrikus. A 

megszerezhető tudás alkalmazható, s ezzel lehetővé teszi a mindennapi életben használható és 

hasznos készségek kialakítását és a munka világában való alkalmazását. 

A technika és tervezés tantárgy tanterve négy modult kínál, melyekből az iskola kiválaszthatja 

és a helyi tantervébe illesztheti a sajátosságaihoz illő, a tanulók érdeklődésének leginkább 

megfelelő tantervi tartalmakat tartalmazó modul tantárgyat. 
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MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái 

A technika és tervezés tantárgy A: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái modul 

középpontjában az embert körülvevő mesterséges környezet, az épített tér áll. Ezt a modult azok 

az iskolák is eredményesen alkalmazhatják, ahol nem áll rendelkezésre technika szaktanterem, 

mert egyszerű szerszámokkal, a legváltozatosabb anyagokból teljesíthetőek a kerettantervben 

meghatározott modellezési és makettépítési feladatok. 

A modul tanulásának-tanításának célja, hogy az embert körülvevő szűkebb lakókörnyezet – 

település, lakás, lakóépület – kialakításával, használatával kapcsolatos alapvető ismeretek 

közvetítésén keresztül kialakítsa a tanulóban az egészségtudatos életvitel-vezetés igényét. 

Az ismeretek nem önálló tananyagként jelennek meg, hanem az adott feladat elvégzéséhez 

szükséges információként, vagyis az ismeretszerzés és -alkalmazás szinte egy időben történik, 

ami elősegíti annak rögzülését. A legtöbb feladat csoportmunkában végezhető el, így a tanulók 

a gyakorlatban tapasztalhatják meg a munkamegosztás jelentőségét, az egyénenként, kis 

csoportokban végzett munka összeadódó értékét, az együttműködés jelentőségét, az 

értékteremtés, az alkotás örömét, a munka megbecsülését. Ezek együttesen szolgálják a teljes 

nevelési folyamatot átható, munkára, életpálya-építésre, együttműködésre és kölcsönös 

tiszteletadásra nevelés megvalósítását, az önismeret, a társas kultúra fejlesztését. 

A modul alkalmazása során lehetőség van projektmunkára, a story line módszer alkalmazására, 

az egyéni ötletek megvalósítására, a kreativitás fejlesztésére. Ez tág teret enged a 

differenciálásnak, és megteremti a lehetőségét, hogy minden tanuló érdeklődésének és 

képességeinek megfelelően válasszon magának szerepet, feladatot a csoportban. 

A különböző modellezési, makettépítési feladatok során a legváltozatosabb anyagok és 

technológiák használhatók, az anyagok újrahasznosításától egészen a 3D-s nyomtatás 

alkalmazásáig. A különböző anyagok tulajdonságainak irányítással, egyszerűbb 

anyagvizsgálati módszerekkel történő megismerése után a tanulók a céljaiknak megfelelően 

választhatnak a rendelkezésre álló anyagokból. 

A tanuló a tanórán tevékenységét megtervezi, terveit megosztja. Alkotótevékenységét az 

előzetes tervek mentén folytatja. 

Tevékenysége során célszerűen kiválasztja és rendeltetésszerűen használja a szükséges 

szerszámokat, eszközöket. Balesetmentesen dolgozik, a munkaterületen rendet tart. 

Munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartás jellemzi, melynek jelentőségét 

felismeri a munka biztonságának, eredményességének vonatkozásában. Társaival 

együttműködve, feladatmegosztás szerint tevékenykedik. 

Az elkészült produktumot a tervhez viszonyítva értékeli. Értékként tekint alkotására, a 

létrehozott produktumra. 

A tanórai tevékenység fejleszti a technológiai-problémamegoldó gondolkodást. Célja, hogy a 

tanuló érdeklődjön és szerezzen tapasztalatokat szűkebb és tágabb lakókörnyezetéről és annak 

változtatásairól. Ismerje fel és alkosson véleményt az emberi tevékenységek építő és romboló 

hatásairól. 

Ugyancsak célként szolgál, hogy a tanuló gyűjtsön információt a régi korok építészetéről, a 

jelenkor építészeti irányairól, a népi építészet, ezen belül a saját tájegységének 

jellegzetességéről, a saját településének történetéről. A hagyományok megismerése során 

legyen nyitott az értékek felfedezésére, értse azok jövőt meghatározó szerepét. 

A technológiai fejlődés vívmányait gazdaságossági, környezet- és egészségtudatos szempontok 

szerint elemezze, alkalmazza. Ismerje fel az ember személyes felelősségét a környezet 

alakításában. Lokális tevékenységében jelenjen meg a globális felelősség érzése. 

A modul ismeretanyaga hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiekben a tanuló fogyasztói döntéseit, 

magatartását, életvitelét környezet- és egészségtudatos ismeretei, attitűdjei irányítsák. 



 

4 
 

Felismeri az egyes munkatevékenységek értékét a társadalom boldogulásában, a hétköznapok 

biztonságában. A családellátó és megélhetést biztosító foglalkozások elsajátításának 

lehetőségeiről tájékozott a modul szerinti területen.  

 

1.1.1 5–6. évfolyam 
 

A kétéves nevelési-oktatási szakaszban a tantárgy tanításának középpontjában a település, a 

települést meghatározó épületek, a közlekedési infrastruktúra, a lakás, lakókörnyezet áll. A 

tanórai modellezési, makettépítési feladatokon keresztül a tanuló a környezetéről szerzett 

tapasztalatait rendszerezi, megismeri a települések szerkezetét, a lakóépületek és a természeti 

környezet közötti kapcsolatot, a településeken található legfontosabb középületeket, 

közintézményeket. Felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések 

kialakulásában, fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. Eligazodik egyszerű 

építészeti vázlatokon, helyszínrajzot értelmez. Lakásterveket, modelleket készít, melyen 

keresztül megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, egymással való kapcsolatát, 

az alaprajz és a berendezés közötti kapcsolatot, a legfontosabb karbantartási, állagmegóvási 

munkákat. Az információgyűjtés, tervezés során lehetőség van különböző digitális eszközök, 

alkalmazások, például tervezőprogramok használatára. 

Irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információt szerez a felhasznált 

anyagok tulajdonságairól. Anyagválasztásnál értékeli a megismert anyagok jellemzőit a 

felhasználhatóság szempontja szerint. 

Tevékenységét irányítással tervezi. Terveit szóban, rajzban megosztja. A terv szerinti lépések 

megtartásával, külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. Érti a forma és funkció 

összefüggéseit, ajánlat mentén választ szerszámot, eszközt. A szerszámokat és eszközöket 

tanári útmutatás segítségével használja. A munkavégzési szabályokat betartja. 

Csoportmunkában tevékenykedik, a szabályokat betartja, betartatja. Felismeri az egyes 

műveletek baleseti veszélyeit, tisztában van a védőeszközök használatának szükségességével. 

A csoportban feladata szerint dolgozik, segítséget kér, segítséget ad. 

Felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. Megérti a 

munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

Megadott szempontok szerint környezetét jellemzi. Felismeri a környezeti tapasztalások, 

megfigyelések közötti ok-okozati összefüggéseket. Tevékenységének következményeit 

mérlegeli. 

Konkrét munkatevékenységek, témák vonatkozásában ismeri azok múltbéli és a jelenben 

tapasztalható megvalósulását. A probléma megoldásához, tanári támogatással, több úton 

közelít. A problémamegoldás során irányítottan választ stratégiát. 

Érti a jóllét fogalmát. Ismeri az ok-okozati összefüggéseket döntései egészségére gyakorolt 

hatásáról. Ismeri a döntés-előkészítés, döntés folyamatának elemeit. Hibás döntését felismeri. 

Döntésén segítséggel változtat. 

Közvetlen – megtapasztalható – környezetére vonatkoztatva végzi az elemzést és az 

alkalmazást. Ismeri az egyes technológiai folyamatok végzése során felhasznált anyagok 

környezeti hatását. Ismeri az emberi tevékenység eredményeként kialakuló globális 

problémákat és a lokális felelősségre épülő tevékenységi lehetőségeket. Ismeri fogyasztási 

szokásainak egészségre és környezetre gyakorolt hatását. 

A munkavégzés során figyel társaira, a környezetre, a terv szerinti haladásra. Probléma esetén 

segítséget kér. Ismeri a csapat feladatrendszerét. Változó szerepekben vállal feladatokat. Ismeri 

a csoportmunka kereteit, elfogadja a csoport döntéseit, a delegált feladatokat. Részfeladatait 

pontosan, felelősséggel végzi. 

Ismeri az egyes foglalkozások jellemzőit, helyét a termelési, szolgáltatási rendszerekben. 
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Az 5–6. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Modell- és makettépítés technológiái 8 

Település – a település kialakulása, településtípusok 8 

Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 8 

Közterek, közösségi terek, középületek 8 

Közlekedés – közlekedés egykor és ma 6 

Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, 

helyiségek 

8 

Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 8 

Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkák 

8 

Komplex modell- és makettkészítés 10 

Összes óraszám: 72 

 

Témakör: Modell- és makettépítés technológiái 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét; 

 felismeri a környezeti tapasztalások, megfigyelések ok-okozati összefüggéseit; 

 felismeri az egyes műveletek baleseti veszélyeit; 

 elemi műszaki rajzi ismereteit alkalmazza a tervezés során; 

 alkalmazza a vetületi ábrázolást. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megismeri a méretmegadás elemeit; 

 felismeri a méretarányos kicsinyítés, nagyítás feladatát, jelentőségét; 

 ismeri a vetületi ábrázolást; 

 irányítással, egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel információkat szerez a modellezés 

során felhasznált anyagok tulajdonságairól, például természetes és mesterséges faanyagok, 

műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szabályok szükségességének belátása, a szabálykövető magatartás fejlesztése 

 A térszemlélet és az elvont gondolkodás fejlesztése 

 A tapasztalati úton történő információgyűjtés képességének fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 A modellezés, makettépítés feladata, jelentősége 

 A modell és a makett közötti különbségtétel 

 A mérés célja, fontossága 

 Mérőeszközök alkalmazása 

 Mérés milliméteres pontossággal 

 Műszaki ábrázolás alapismereteinek elsajátítása 
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 Méretmegadás elemei, szabályai 

 Vetületi ábrázolás, méretarány alkalmazása, a méretarányos kicsinyítés, nagyítás 

jelentősége 

 Rajzolvasási gyakorlatok. A valóság és az ábra összefüggéseinek felismerése 

 A modellezéshez felhasználható anyagok (például papír, fa, műanyag, fém, textil, agyag 

vagy egyéb képlékeny anyag) tulajdonságainak megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati 

módszerekkel (szemrevételezés, próba, összehasonlítás, mérés alapján) 

 Különböző profilok, szerkezetek építése, terhelési próba végzése 

 Az anyagok megmunkálásához, alakításához, szereléséhez szükséges technológiák, 

szerszámok megismerése, célszerű, balesetmentes használatuk elsajátítása 

Fogalmak 

modell, makett, mérés, mérőeszköz, mérési pontosság, méretmegadás elemei és szabályai, 

vonalfajták, méretszám, méretarány, kicsinyítés, nagyítás, vetület, az elvégzett feladatokhoz 

kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Modellek és makettek megfigyelése megadott szempontok szerint, azonosságok, 

különbségek megfogalmazása, a modell-, illetve makettkészítés jelentőségének felismerése 

 A műszaki rajz szükségességének felismerése térbeli alakzatok, tárgyak és róluk készült 

műszaki rajzok, axonometrikus ábrák tanulmányozásán, elemzésén keresztül. A valóság és 

az ábra közötti kapcsolat, megfelelés azonosítása 

 Mérőeszközök használata, mérés milliméter pontossággal 

 Műszaki rajzok értelmezése, a műszaki ábrázolás jelképeinek, szabályainak megismerése, 

azonosítása 

 Vetületi ábra, egyszerű műszaki rajz készítése szabadkézzel, majd szerkesztéssel 

geometrikus testekről 

 A modellezéshez, makettépítéshez felhasználható anyagok néhány tulajdonságának 

megismerése egyszerűbb anyagvizsgálati módszerekkel 

 A rendelkezésre álló szerszámok és a velük végezhető műveletek megismerése, gyakorlása 

 Azonos anyagú, különböző profilú rudak terheléspróbája 

 Térbeli szerkezetek, tornyok építése rudakból, stabilitásuk, terhelhetőségük vizsgálata 

Témakör: Település – a település kialakulása, településtípusok 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 ismeri a legfontosabb településfajtákat, azok jellemzőit; 

 összehasonlítja a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, azonosságokat, 

különbségeket fogalmaz meg; 

 összehasonlítja a különböző életformákhoz kötődő lakó- és gazdasági épületeket; 

 ismereteket gyűjt a saját településéről; 
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 elemzi a lakóépületek és a természeti környezet közötti kapcsolatot; 

 átlátja a lakóház tervezésének szempontjait – alaprajz, tájolás, épület alakja; 

 lakóépületet tervez megadott szempontok és méretarány alapján; 

 lakóépület-makettet épít egyszerű geometrikus testek felhasználásával. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának 

felismeréséhez 

 Véleményformálás támogatása a technológiai fejlődés és a társadalmi gazdasági fejlődés 

kapcsolatának felismeréséhez 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 A települések kialakulása 

 Különböző településtípusokhoz (város, falu) és életformákhoz (pl. gazdálkodás) kötődő 

lakó- és gazdasági épületek tanulmányozása, összehasonlítása 

 A lakóépületek és a természeti környezet kapcsolatának elemzése 

 Információk gyűjtése a saját településről, annak történetéről 

  Lakóépületek típusai 

 Lakóépület-makett készítése egyszerű geometrikus testekből 

Fogalmak 

lakóhely, település, város, falu, mezőgazdaság, ipar, városiasodás, városodás, urbanizáció, ház 

(családi ház, sorház, toronyház, lakópark), kert, gazdasági épület, melléképület, lakás, udvar, 

alaprajz, homlokzat, tető, nyílászárók, az építkezés menete 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése a települések kialakulásáról, az egyes éghajlati viszonyok jellegzetes 

lakóépületeiről megadott szempontok szerint. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Településmakett elkezdése közös döntések megfogalmazásával: a makett méretarányának 

meghatározása, a lakóövezet kijelölése, az utcahálózat megrajzolása, a telkek kiosztása, a 

lakóépületek jellegének meghatározása 

 Lakóépület-makett készítése egyéni munkában a közös döntéseknek megfelelően 

 A település régen és ma – a lakóhely egy tere, része változásainak nyomon követése 

 A mi falunk, városunk: útikalauz készítése 

Témakör: Építészet – forma és funkció, anyagok és szerkezetek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja 

szerint. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 azonosítja a lakóház részeit – alap, tartószerkezet, falazat, nyílászárók, homlokzat, tető; 
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 ismereteket gyűjt a régi korok épületeiről, építőanyagairól, a hagyományos népi építészet 

épületeiről, építőanyagairól; 

 információkat gyűjt építőanyagokról, építőipari szakmákról; 

 megtervezi a lakóépület közvetlen környezetét – kert, gazdasági épületek; 

 modellezi a lakóépületek környezetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Véleményformálás támogatása a természeti és a lakókörnyezet kapcsolatának 

felismeréséhez 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A munkatevékenység értékteremtő lényegének értelmezése 

 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 

 A társadalmi munkamegosztás lényegének, az egyes foglalkoztatási ágazatok 

jelentőségének értelmezése 

 Építményekre ható hatások és az építményekkel kapcsolatos követelmények elemzése, 

összehasonlítása 

 Régi korok jellemző épületeinek, a hagyományos népi építészet építményeinek, 

építőanyagainak tanulmányozása, elemzése 

 Az egyes tájegységek jellegzetességei – lakó-, gazdasági és középületek alakja, elrendezése 

–, a használt anyagok és építési technológiák közötti kapcsolatok feltárása, elemzése 

 A modern kor építészete – iparosított technológia, vasbeton szerkezetek, építőipari gépek 

 Az építészet építőanyagainak, építőipari foglalkozások tanulmányozása, elemzése 

 Az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti kapcsolatok 

feltárása, elemzése 

 A lakóépület-makett közvetlen környezetének kialakítása 

Fogalmak 

építészet, épület, építmény, alapozás, vízszigetelés, hőszigetelés, tájolás, természetes (szoláris) 

energia, passzív napenergia, benapozottság, árnyékolás, kő, fa, föld, agyag, vályog, tégla, pala, 

cserép, beton, vasbeton, üveg, kötőanyag, teherhordó szerkezet, mennyezet, tetőszerkezet, 

panel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése az egyes történelmi korok, tájegységek jellemző épületeiről, a 

felhasznált anyagokról, technológiákról. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Látogatás egy építkezésen vagy film megtekintése egy építkezésről. Megfigyelési 

szempontok szerinti adatgyűjtés, megbeszélés 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról 

 A lakóházmakett környezetének megtervezése és kialakítása 

Témakör: Közterek, közösségi terek, középületek 

Javasolt óraszám: 8 óra 
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Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket; 

 egy adott terület helyszínrajzát értelmezi, összeveti a valósággal, például nyomtatott, 

interneten elérhető térképek, fényképek alapján; 

 eligazodik egyszerű építészeti vázlatokon; 

 a társakkal együttműködve településmodellt tervez; 

 csoportban településmodellt épít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 

 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 A település arculatát alakító tényezők tanulmányozása 

 Az emberek mindennapos tevékenysége (munka, háztartás, szabadidő) és a településtípusok 

(épületek, építmények, szabad területek és infrastruktúrák) közötti kapcsolatok feltárása 

 Különböző közösségi épületek feladata. Helyszínrajzok tanulmányozása, elemzése 

 Adott terület helyszínrajzának értelmezése és összevetése a valósággal 

 Településmakett készítése 

Fogalmak 

középület, közintézmény, közösségi épület, szolgáltatás, helyszínrajz 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi séta az iskola közvetlen környezetében, a település arculatát alakító tényezők 

tanulmányozása. Megfigyelési szempontok szerinti adatgyűjtés, közös megbeszélés 

 A bejárt terület helyszínrajzának összevetése a személyes tapasztalatokkal 

 A településmakett folytatása a közösségi terek, középületek megtervezésével, 

megépítésével 

 A végzett munka értékelése, a tervektől való eltérések vizsgálata, a továbbfejlesztés 

lehetőségeinek megbeszélése 

Témakör: Közlekedés – közlekedés egykor és ma 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 felismeri a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a települések kialakulásában, 

fejlődésében, a település lakóinak életminőségében. 
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Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Információgyűjtési, -rendszerezési, -értelmezési képességek fejlesztése 

 Az adott kor technikai fejlettsége és az alkalmazott anyagok, technológiák közötti 

összefüggések felismerése 

 Szabálykövető magatartás fejlesztése 

 A városi és a közúti közlekedés rendszereinek megismerése 

 A vízi és a légi közlekedés 

 A közlekedés fejlődése, találmányok és feltalálók a közlekedéstörténetben – 

információgyűjtés, -rendszerezés 

 Gyalogos közlekedés helye, alkalmazkodás a közlekedési szituációkhoz 

 Közlekedésbiztonsági ismeretek 

 A közlekedéssel kapcsolatos foglalkozások, szakmák 

 A közlekedés infrastruktúrájának modellezése a településmaketten 

Fogalmak 

jármű, navigáció, közlekedési rendszer, közlekedésbiztonság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanulók közlekedési szokásainak (iskolába járás) feltérképezése, az adatok elemzése 

 A település közlekedési infrastruktúrájának tanulmányozása 

 Irányított információgyűjtés a közlekedés fejlődéséről, a legfontosabb találmányokról, 

jelentős feltalálókról, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. Információk 

megosztása 

 A településmakett úthálózatának befejezése, a közlekedés jelzőrendszereivel való 

kiegészítése – például útburkolati jelek, közlekedési táblák, jelzőlámpák, gyalogos-

átkelőhelyek, parkolók 

 Közlekedési helyzetek szimulálása a terepasztalon 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – a lakás jellemzői, lakástípusok, funkciók, helyiségek 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 lakásalaprajzot tervez – akár tervezőprogram segítségével – megadott létszámú család 

számára; 

 berendezett lakásmakettet készít; 

 alaprajzok tanulmányozása során megismeri a lakás jellemző helyiségeit, azok funkcióját, 

egymással való kapcsolatát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Jellemző tulajdonságok és igények közötti összefüggések értelmezése 
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 Az elvont gondolkodás fejlesztése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 A lakás kialakítása (építése) és a külső hatások elleni védelem összefüggésének felismerése 

(feladat – anyag – technológia) 

 A lakás fizikai adottságai és a benne folyó tevékenységek közötti kapcsolat felismerése, 

elemzése  

 Épület, lakás alaprajzának értelmezése és összevetése a valósággal 

 A lakásalaprajz jellemzői 

 A lakás helyiségeinek csoportosítása 

 A helyiségek egymással való kapcsolatának elemzése 

 A lakás beosztásának, az egyes helyiségek egymással való kapcsolatának jelentősége, 

szerepe 

 Lakásalaprajz tervezése, lakásmakett készítése 

Fogalmak 

alaprajz, helyszínrajz, tájolás, fizikai jellemzők, egyéni és közösségi terek, háztartási és 

higiénés terület, közlekedők, tárolók, szabad terület 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Saját lakás leírása szóban – elbeszélés utáni rajzolás 

 Ismert épület bejárása új megfigyelési szempontok meghatározásával, vázlatkészítés 

 Lakásalaprajzok tanulmányozása megadott szempontok szerint, azonosságok 

megfogalmazása, szükségszerűségek felismerése 

 A megbeszélt szempontok szerint lakásalaprajz tervezése, lehetőleg digitális alkalmazás 

segítségével 

 A lakástervek elemzése, megvitatása, lakásmakett készítése 

Témakör: Lakás, lakókörnyezet – funkciók, berendezések 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 a társakkal együttműködve megtervezi a lakás berendezését; 

 felismeri a lakás alaprajza és a lakás berendezhetősége közötti kapcsolatot; 

 ismeri a lakás helyiségeinek jellemző bútorait; 

 információkat gyűjt a bútorok történetéről; 

 ismeri az ergonómiai, esztétikai szempontokat a bútorok kiválasztása, elhelyezése során; 

 felismeri a lakás berendezése és a lakók eltérő igényei, szokásai közötti kapcsolatot; 
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 ismeri a világítás, a színek, az anyagok és minták, a tárgyak és díszek szerepét a 

lakberendezésben; 

 információkat gyűjt a régi magyar konyhák berendezéseiről, eszközeiről; 

 ismeri a modern konyhával szemben támasztott követelményeket; 

 a konyhatervezés során használja a kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, 

ergonómiai szempontjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Igények és jellemző tulajdonságok közötti összefüggések értelmezése 

 Egyéni tulajdonságok és igények közötti kapcsolat feltárása 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Önismeret és együttműködési készségek fejlesztése munkatevékenységek tervezése és 

végzése során 

 Döntéshozatal során ismeretek alkalmazása, véleményformálás, konszenzusra jutás 

 Ízlés formálása 

 Egészségtudatos magatartás igényének erősítése 

 A lakás berendezésének jellemzői 

 Az egyes lakóterületek funkcióinak kialakítása a megfelelő berendezéssel 

 A különböző helyiségek jellemző bútorzatai, a lakótér feladata, a bútorzat és a 

tevékenységek közötti kapcsolat felismerése 

 A berendezés stílusa és az egyéni ízlés közötti kapcsolat elemzése 

 Bútortörténet 

 A bútorok kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai 

 A berendezés szerepe a téralakításban 

 A lakberendezés modellezése 

 A munkavégzés ergonómiája 

 A helyes munkavégzés szükségességének felismertetése 

 A leggyakoribb egészségkárosító helyzetek és azok elkerülése 

 A konyha ergonomikus berendezése 

 Konyhatervek készítése 

Fogalmak 

funkció, esztétika, stílus, ízlés, harmónia, színek szerepe, ergonómia, design, téralakítás 

eszközei, helykihasználás, nyugalmi területek, közlekedőutak, bútorok helyigénye, kényelmi és 

tároló bútorok, bútorválasztás szempontjai, egészségkárosító helyzetek, statikus, dinamikus 

terhelés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy bútoráruház meglátogatása vagy egy ott dolgozó meghívása. Katalógus, folyóiratok, 

prospektusok, internetes anyagok képei alapján berendezett lakások, lakásrészek elemzése 

meghatározott szempontok szerint 

 Információk gyűjtése, megosztása a bútorok történetéről, a világítás, a színek, az anyagok 

és minták, a tárgyak és díszek lakberendezésben betöltött szerepéről 
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 A lakásmakett vagy egy választott helyiség berendezésének megtervezése lehetőség szerint 

3D-s lakberendező program segítségével. A berendezés modellezése 

 Konyhaterv készítése lehetőség szerint digitális alkalmazással, figyelembe véve a 

kialakítás, berendezés higiéniai, munkaszervezési, ergonómiai szempontjait 

 Munkaműveletek, tárgyak, eszközök elemzése ergonómiai szempontból, a helyes 

munkavégzés, a helyes ülés gyakorlása 

Témakör: Lakás karbantartása – a legfontosabb állagmegóvási, karbantartási munkák 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a környezeti 

szempontokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 Tevékenységek, beavatkozások következményének mérlegelése 

 Digitális alkalmazások használatával információk gyűjtése, rendszerezése 

 Szabálykövető, kooperatív magatartás alkalmazása a munkavégzés során 

 Munkatevékenység értékteremtő lényegének, felelősségének értelmezése 

 A környezet- és egészségtudatos cselekvés fejlesztése 

 Információk gyűjtése a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, karbantartási 

munkákról 

 Szagtalanítás, védekezés a kártevők ellen 

 Környezetbarát anyagok és eljárások alkalmazása a tevékenység során 

 A hagyományos tisztítószerek és eljárások alkalmazása és a környezetvédelem 

összefüggéseinek felismertetése 

 A laikus által végezhető munkák határai, annak felismerése, hogy nagyobb munkálatokhoz 

szakembert kell hívni 

 A tevékenységgel érintett foglalkozások, szakmák 

Fogalmak 

állagmegóvás, karbantartás, mázolás, festés, tapétázás, burkolás, takarítás, tisztítószer, 

környezetvédelem, tudatos fogyasztói magatartás, fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése, megosztása a lakásban előforduló legfontosabb állagmegóvási, 

karbantartási munkákról 

 Állagmegóvási, karbantartási munkák végzése a helyi lehetőségek szerint, például: bútorok 

megjavítása, festése; folttisztítási gyakorlat környezetbarát anyagokkal, ruházat, 

lakástextíliák gondozása stb. 
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 Különböző háztartási vegyszerek címkéinek tanulmányozása a felhasználás, tárolás, 

balesetveszély szempontjai szerint 

 Baleseti források azonosítása, megtörtént balesetek elemzése, elsősegélynyújtási szabályok 

megbeszélése 

 Információgyűjtés a végzett tevékenységekhez kötődő szakmákról, tanulási utakról. A 

tanulók szerepjáték formájában bemutathatják egymásnak az egyes foglalkozások jellemző 

feladatait 

TÉMAKÖR: Komplex modell- és makettkészítés 
Javasolt óraszám: 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 

 megérti a munkatevékenység értékteremtő lényegét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 az órai munkák során tapasztalatot szerez a felhasznált anyagokról, például természetes és 

mesterséges faanyagok, műanyagok, fémek, papírok, textilek, képlékeny anyagok; 

 terveit szóban, rajzban megosztja; 

 a terv mentén lépésenkénti külső ellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 a szerszámokat és eszközöket tanári útmutatás segítségével használja; 

 a munkavégzési szabályokat betartja; 

 felismeri az egyes műveletek balesetveszélyeit, a védőeszközök használatának 

szükségességét; 

 csoportmunkában, feladata szerint dolgozik, a szabályokat betartatja, betartja; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, segítséget kér, segítséget ad; 

 felismeri az elkészült produktum tervtől való eltérésének ok-okozati összefüggéseit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult ismeretek alkalmazása, mélyítése 

 Együttműködési készségek fejlesztése a munkatevékenységek tervezése és végzése során 

 Önismeret, társas kompetenciák, munkakultúra fejlesztése 

 Kreativitás fejlesztése 

 Különböző épületek vagy településrészlet modellezése helyszínrajzok, fényképek alapján 

 Komplex modell tervezése és kivitelezése egyéni választás alapján csoportmunkában 

Fogalmak 

az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A tanult ismeretek, műveletek alkalmazása valós igényt szolgáló, tárgyalkotó tevékenység 

során 
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 A tanulók választása alapján elkészülhet egy híres épület, esetleg egy településrészlet 

makettje a rendelkezésre álló anyagok minél kreatívabb felhasználásával, vagy a lakáshoz, 

lakókörnyezethez kapcsolódó tárgy, lehetőség szerint újrahasznosított anyagokból 

A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 

szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 

tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták 

megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel rendelkezik. 

15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a csoportbontás 

biztosítása. 

 

1.1.2 7. évfolyam 
 

A nevelési-oktatási szakaszban a tanulási folyamat középpontjában a település és lakás 

legfontosabb technikai rendszerei, a közművek, a közszolgáltatások és a településeket 

összekötő közlekedési rendszerek állnak. A 7. évfolyamon a család által használt összetettebb 

műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik 

a lakás, a lakókörnyezet megismerése. 

A korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet témakör áttekinti a lakás legfontosabb, 

életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezőit. A lakóház használata, a lakók szokásai és 

az energiafelhasználás közötti összefüggések elemzése rámutat a környezettudatosság 

fontosságára, hozzájárul az egészséges életvitel, a tudatos fogyasztói magatartás igényének 

kialakításához. Az egészséges település témakör felismerteti az épített tér és a természeti 

környezet közötti összhang megteremtésének szükségességét a fenntarthatóság érdekében. A 

célzott önálló információgyűjtés a digitális eszközök széles körű használatát feltételezi. A 

komplex modellezési feladat, a jövő városának elkészítése a modul során elsajátított ismeretek, 

készségek kreatív alkalmazását teszi lehetővé. 

Ebben a nevelési-oktatási szakaszban a tanuló önállóan szerez információt megfigyelés, 

vizsgálat, adatgyűjtés útján. Környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak 

megfelelően választ a rendelkezésre álló anyagokból. Tevékenységét önállóan vagy társakkal 

együttműködve tervezi, terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg. 

A terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében. 

Alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt. Az ismert 

szerszámokat és eszközöket önállóan használja, az újakat tanári útmutatással. 

Részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat. Felméri és tervezi a 

tevékenység munkavédelmi szabályait. Csoportmunkánál részt vesz a döntéshozatalban, és a 

döntésnek megfelelően tevékenykedik. Önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva 

a csapat eredményességét. Alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz. 

Vezetőként tudatosan vezeti a csoport döntési folyamatát. Alkalmazza a döntés-előkészítés, 

döntéshozatal eljárásait. Hibás döntésein változtat. Az egyes részfeladatokat rendszerszinten 

szemléli. Megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben. 

Érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi tevékenység 

szerepét, jelentőségét. Tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe veszi a 

környezeti szempontokat. Felismeri a technológiai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés 

kapcsolatát. A probléma megoldása során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg 

megoldási alternatívákat. Komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát. Optimalizál. 

Döntéseit tudatosság, holisztikus szemlélet jellemzi. Felismeri a személyes cselekvés 

jelentőségét a globális problémák megoldásában. Egészség- és környezettudatosan dönt és 

tevékenykedik. 
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Érti a társadalmi munkamegosztás lényegét. A fizikai és digitális környezetből információt 

gyűjt a számára vonzó foglalkozások alkalmassági és képesítési feltételeiről, keresi a 

vállalkozási lehetőségeket, a jövedelmezőséget és a jellemző tanulási utakat. A lehetséges 

továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel rövid és középtávú terveket fogalmaz 

meg. 

 

A 7. évfolyamon a technika és tervezés tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, 

közszolgáltatások 
8 

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 8 

Az egészséges település 6 

Közlekedés, közlekedési rendszerek 6 

Komplex modellezési feladat 8 

Összes óraszám: 36 

 

Témakör: A települések közműellátása, a legfontosabb közművek, közszolgáltatások 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján, és a kapott adatokat 

értékeli, rendszerezi, elemzi; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 azonosítja a települések legfontosabb közműveit, közszolgáltatásait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rendszerszemlélet fejlesztése 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Információgyűjtési technikák fejlesztése, például interjú formájában 

 Célzott információszerzés, a kapott adatok értelmezése, feldolgozása 

 A települések legfontosabb közművei, közszolgáltatásai – elektromos hálózat, vízvezeték, 

szennyvízelvezetés, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás 

 Épület közműveinek tanulmányozása, elemzése 

 A közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti összefüggések 

felismerése, megfogalmazása 
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 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

Fogalmak 

közmű, közszolgáltatás, építési engedély, összközműves épület, elektromos hálózat, 

vízvezeték-hálózat, szennyvíz, csatorna, gázvezeték, távfűtés, szemétszállítás, szelektív 

hulladékgyűjtés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés és -megosztás megadott szempontok szerint a vízellátás, csatornázás, 

fűtés, villamosítás, gázellátás, szemétszállítás témában 

 Információk gyűjtése a saját település, lakás közműveiről, közszolgáltatásairól 

 Véleményformálás a közművek megléte és a település élete, a lakóház használata közötti 

összefüggésekről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül információk gyűjtése a lakások 

közműellátottságáról, számítások végzése a szolgáltatások áráról 

 Az iskola adottságai szerint látogatás egy közműtelepen vagy a témakörhöz kapcsolódó film 

megtekintése 

Témakör: Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 célzottan szerez információkat a tevékenységekhez, feladatokhoz kapcsolódó műszaki 

útmutatókból, használati leírásokból; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 tevékenysége során tapasztalatokat szerez a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről; 

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 elemzi, összehasonlítja az építményekre ható hatásokat és az építményekkel kapcsolatos 

követelményeket; 
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 tanulmányozott példák alapján áttekinti az épületek legfontosabb közműveit – elektromos 

hálózat, vízellátó rendszer, fűtési rendszer, légtechnika; 

 beazonosítja a lakás elektromos hálózatában alkalmazott leggyakoribb érintésvédelmi 

módokat – kettős szigetelés, védőföldelés, nullázás, FI relé; 

 azonosítja a legfontosabb üzemeltetési, karbantartási feladatokat, a leggyakoribb hibákat és 

azok okait; 

 elvégez egyszerű beállítási, karbantartási, szerelési, javítási feladatokat a környezetében 

található szerkezeteken; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad tevékenységében; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

 grafikonok, diagramok alapján elemzi a háztartások energiafogyasztását; 

 példákat mond az energiapazarlásra; 

 példákat mond takarékossági lehetőségekre az elektromosáram-fogyasztás, a vízfogyasztás, 

a fűtési és más hőenergia területén. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egészségtudatosság 

 Tudatos fogyasztói magatartás 

 A lakás életminőséget, komfortérzetet befolyásoló tényezői – vízminőség, hőmérséklet, 

levegő páratartalma 

 A rossz szigetelés káros hatásai 

 Információk és tapasztalatok gyűjtése a háztartás műszaki jellegű rendszereinek 

felépítéséről, működéséről – elektromos hálózat, vízvezeték-hálózat, fűtés, klimatizálás  

 A lakás elektromos hálózatának részei, biztonsági és életvédelmi berendezések, 

megoldások 

 Követelmények a fűtőberendezésekkel, fűtési rendszerekkel szemben, szabályozhatóság, 

egészségvédelem  
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 A klíma fogalma, az egészséges levegő, hőérzet, komfortérzet 

 A relatív páratartalom fontossága, az alacsony vagy magas relatív páratartalom 

egészségkárosító hatásai 

 A lakóház használata, a lakók szokásai és az energiafelhasználás közötti összefüggések 

elemzése, a környezettudatosság fontossága 

Fogalmak 

komfortérzet, ivóvíz, levegő páratartalma, fogyasztásmérő, biztosíték, életvédelmi relé, fázis, 

nulla, védőföldelés, fűtés, klíma, környezettudatosság, tudatos fogyasztói magatartás, 

fenntarthatóság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése és megosztása az egészséges lakókörnyezetről 

 Táblázatok, grafikonok elemzésén keresztül az ember számára optimális környezet 

meghatározása 

 Az épületek legfontosabb közműveinek áttekintése – elektromos hálózat, vízellátó rendszer, 

fűtési rendszer, légtechnika – folyamatábrák segítségével 

 Tapasztalatok gyűjtése a környezetben található épületgépészeti rendszerekről, például az 

iskolaépület új szempontú bejárása és feltérképezése során 

 Ökológiai lábnyom számítása valamelyik digitális alkalmazás segítségével, a kapott értékek 

véleményezése 

 Ötletek, javaslatok gyűjtése az elektromosenergia-fogyasztás, a vízfogyasztás, a fűtési és 

más hőenergia-felhasználás takarékossági lehetőségeiről, a hulladék keletkezését mérséklő 

fogyasztási, életmódbeli szokásokról 

 Költségszámítások végzése a megtakarításokkal kapcsolatban 

Témakör: Az egészséges település 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

 célzottan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 
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 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

 felsorolja az egészséges, élhető település kritériumait; 

 elemzi a különböző településtípusokhoz kötődő életformákat, felismeri a 

törvényszerűségeket; 

 elemzi az épített környezet és az életvitel összefüggéseit; 

 összehasonlítja a hagyományos és a modern építőanyagokat; 

 feltárja az építőanyagok és építési technológiák, építőipari foglalkozások közötti 

kapcsolatokat; 

 megnevezi a településeken található legfontosabb középületeket, közintézményeket és azok 

szerepét a településen lakók életében; 

 régi térképek, fényképek alapján nyomon követi egy adott terület változásait; 

 gyűjtött dokumentumok alapján megismeri a települése történetét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Rendszerszemlélet fejlesztése 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Digitális technológiák alkalmazása a tervezésben 

 Az ember személyes felelősségének felismerése a környezet alakításában 

 A városok kialakulásának és fejlődésének okai és szükségessége, a város fogalmának 

mélyítése 

 A különböző környezetszennyeződések hatása az épített környezetre és a településen élők 

életminőségére 

 Az épített környezet alakításának szempontjai, a zöld területek szerepe, környezetvédelem 

 Az épített tér és a természeti környezet közötti összhang szükségességének felismertetése 

 A funkcionalista és az organikus építészet főbb jegyeinek megismertetése, összehasonlítása 

 Információk gyűjtése különleges épületekről, híres építészekről, különös tekintettel a 

magyar vonatkozásokra 

 Követelmények a XXI. század településeivel szemben 

 Pozitív példák, építészeti megoldások gyűjtése 

 Parktervezés 
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Fogalmak 

légszennyezés, környezetszennyezés, tervszerű városépítés, városrehabilitáció, funkcionalista 

építészet, organikus építészet, tájépítészet 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés a településformák fejlődéséről, a különböző országok, illetve 

kontinensek jellemző településeiről, híres építészekről, különös tekintettel a magyar 

vonatkozásokra. Az információk rendszerezése, megosztása 

 Egy adott település, településrészlet változásának, fejlődésének nyomon követése térképek, 

fényképek segítségével, következtetések megfogalmazása az ott élők életformájára, 

életminőségére vonatkozóan 

 Az egészséges, élhető település kritériumainak összegyűjtése, megfogalmazása 

 Információk gyűjtése a települések környezetszennyezését okozó tényezőkről, 

esettanulmányok alapján 

 Séta a településen. A település vagy településrész részletes, elemző megfigyelése az 

építészeti stílusok, zöld környezet szempontjából 

 Egy kijelölt területhez kapcsolódó településfejlesztési kérdések megvitatása 

 A XXI. század településeivel szembeni követelmények megfogalmazása, pozitív példák, 

építészeti megoldások keresése, megosztása 

 Parktervezés, az intézmény lehetősége szerint – zöld terület kialakítása, gondozása 

Témakör: Közlekedés, közlekedési rendszerek 

Javasolt óraszám: 6 óra 

Tanulási eredmények  

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

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 
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 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja 

szerint; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít; 

 átlátja a közlekedési hálózatok szerepét, fontosságát a település lakóinak életminőségében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Ok-okozati összefüggések felismerése 

 Rendszerszemlélet fejlesztése 

 Fenntarthatóság fogalmának mélyítése 

 Digitális alkalmazások használatával információk, adatok rendezése, értelmezése 

 Közlekedés a településen, a települések között 

 Közösségi közlekedés 

 A közlekedés infrastruktúrája 

 Információk gyűjtése környezetbarát megoldásokra a közlekedésben 

 Híd- vagy felüljárómodell építése 

Fogalmak 

tömegközlekedés, közút, kerékpárút, híd, aluljáró, felüljáró 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése, megosztása a saját település, lakókörnyezet úthálózatáról, 

tömegközlekedéséről, annak az ott élők életmódjára gyakorolt hatásáról 

 Információk szerzése, képek gyűjtése a személy- és teherszállítás történetéről, a közlekedési 

infrastruktúra fejlődéséről 

 Statisztikai adatok, táblázatok, diagramok elemzése alapján véleményformálás a 

közlekedési hálózatok szerepéről, a személy- és teherszállítás jelentőségéről 

 Tájékozódás a közlekedési eszközök által okozott, a környezetet terhelő, illetve az 

egészséget károsító hatásokról esettanulmányokon keresztül 

 Példák gyűjtése, bemutatása környezetbarát, biztonságos megoldásokra a közlekedésben 

 Híd- vagy felüljárómodell építése önálló tervek alapján. Az elkészült modellek vizsgálata 

terhelési próbával 

Témakör: Komplex modellezési feladat 

Javasolt óraszám: 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 jártasságot szerez a gyakorlati problémamegoldás feltételeinek és lépéseinek 

meghatározásában; 

 megérti az egyén felelősségét a közös értékteremtésben; 

 felméri és tervezi a tevékenység munkavédelmi szabályait; 

 alkalmazza a forma és funkció összefüggéseit, önállóan választ szerszámot, eszközt; 

 önismeretére építve vállal feladatokat, szem előtt tartva a csapat eredményességét; 

 környezeti, fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve, céljainak megfelelően választ a 

rendelkezésre álló anyagokból; 

 az egyes részfeladatokat rendszerszinten szemléli; 

 komplex szempontrendszer mentén választ stratégiát, optimalizál; 

 holisztikus szemlélettel rendelkezik, az összefüggések megértésére törekszik; 

 döntéseit tudatosság jellemzi, alternatívákat mérlegel; 

 érti és értékeli a globális változásokat érintő lehetséges megoldások és az emberi 

tevékenység szerepét, jelentőségét; 

 felismeri a technikai fejlődés és a társadalmi, gazdasági fejlődés kapcsolatát; 

 felismeri a személyes cselekvés jelentőségét a globális problémák megoldásában; 

 felismeri saját felelősségét életvezetése megtervezésében és megszervezésében, tudatosan 

gazdálkodik a rendelkezésre álló anyagi és nem anyagi erőforrásokkal; 

 rendszerszinten végzi az elemzést és az alkalmazást; 

 tisztában van a saját, a családi és a társadalmi erőforrásokkal és az azokkal való hatékony 

és tudatos gazdálkodás módjaival; 

 egészség- és környezettudatosan dönt és tevékenykedik; 

 érti a társadalmi munkamegosztás lényegét, az egyes foglalkoztatási ágazatok jelentőségét; 

 ismeri a témakörhöz kapcsolódó foglalkozások jellemzőit, ezekkel kapcsolatban 

megfogalmazza saját preferenciáit. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló:  

 önállóan szerez információt megfigyelés, vizsgálat, adatgyűjtés útján; 

 tevékenységét önállóan vagy társakkal együttműködve tervezi; 

 terveit a műszaki kommunikáció alkalmazásával, esetleg rajzoló- vagy tervezőprogram 

segítségével készíti el és osztja meg; 

 a terv szerinti lépések megtartásával, önellenőrzéssel halad alkotótevékenységében; 

 anyagválasztásnál elemzi a megismert anyagok jellemzőit a felhasználhatóság szempontja 

szerint; 

 a megismert szerszámokat és eszközöket önállóan, az újakat tanári útmutatással használja; 

 részt vesz a munkavégzési szabályok megalkotásában, betartja azokat; 

 terv szerint tevékenykedik, probléma esetén észszerű kockázatokat felvállal; 

 csoportmunkában feladatot vállal, részt vesz a döntéshozatalban, és a döntésnek 

megfelelően tevékenykedik; 

 a csoportban feladata szerint tevékenykedik, tudását megosztja; 

 alkalmazkodik a változó munkafeladatokhoz, szerepelvárásokhoz; vezetőként tudatosan 

vezeti a csoport döntési folyamatát; 

 problémamegoldás során önállóan vagy társakkal együtt fogalmaz meg megoldási 

alternatívákat; 

 alkalmazza a döntés-előkészítés, döntéshozatal eljárásait, hibás döntésein változtat; 

 adott szempontok mentén értékeli saját és mások munkáját; 

 a használatbavétel során, az eltéréseket kiindulópontként alkalmazva javaslatot tesz 

produktuma továbbfejlesztésére; 

 tevékenységének tervezésénél és értékelésénél figyelembe vesz környezeti szempontokat; 

 szempontokat határoz meg a környezeti állapot felméréséhez, bizonyos eltéréseket 

számszerűsít. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az eddig tanult ismeretek mélyítése, alkalmazása 

 Kreativitás fejlesztése 

 „A jövő városa” – komplex modellezési feladat egyéni tervek alapján projektmunkában 

Fogalmak 

az elvégzett feladatokhoz kapcsolódó technológiák és szerszámok, eszközök megnevezése 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A „Jövő városának” elkészítése projektmunkában, akár a storyline módszer alkalmazásával. 

Modellezni lehet az épületeket, a város infrastruktúráját, energiaellátását. A kivitelezés 

során alkalmazni lehet a legkorszerűbb technológiákat (például lézervágó, 3D nyomtató), 

amennyiben ezek az iskolában rendelkezésre állnak 

 Kutatás a városok és a közlekedés várható fejlődési irányáról, az emberek élet- és 

munkakörülményeinek változásáról. A szerzett információk felhasználása a tervezési 

folyamatban 

 Alkotótevékenység a tervek mentén. Az elkészült modell értékelése, a tervektől való eltérés 

vizsgálata 
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A tevékenységek megvalósíthatók átlagos osztályteremben is egyszerű anyagokból, alapvető 

szerszámokkal, de eredményesebb, ha rendelkezésre áll egy felszerelt műhelyterem, mely 15 

tanuló foglalkoztatásához megfelelő munkaasztallal, a különböző anyagfajták 

megmunkálásához szükséges szerszámokkal, eszközökkel, elektromos kisgépekkel 

rendelkezik. 15 főnél nagyobb létszámú osztály esetében mindenképpen szükséges a 

csoportbontás biztosítása. 

 

 



HELYI TANTERV 
 

1.1. BIOLÓGIA 
 

 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  0.évf. 9. évf. 10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP          

NYEK          

Nyolc évfolyamos 2 2        

 

A témakörök áttekintő táblázata 5.osztály: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A növények testfelépítése 12 

Az állatok testfelépítése 11 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 13 

Anyagok és tulajdonságaik 8 

Mérések, mértékegységek, mérőeszközök 4 

Megfigyelés, kísérletezés, tapasztalás 3 

Tájékozódás az időben 4 

Alapvető térképészeti ismeretek 9 

Alapvető légköri jelenségek és folyamatok 4 

Topográfiai alapismeretek 4 

Összes óraszám: 72 

 

A témakörök áttekintő táblázata 6. osztály: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A Föld külső és belső erői, folyamatai 14 

Topográfiai alapismeretek 6 

Alapvető térképészeti ismeretek 10 

A mezők és a szántóföldek életközössége, természeti-környezeti problémái 6 

Az erdők életközössége és természeti-környezeti problémái 12 

Vízi és vízparti életközösségek és természeti-környezeti problémái 11 

Az emberi szervezet felépítése, működése, a testi-lelki egészség 13 

Összes óraszám: 72 

 



Témák 

órákra 

bontása 

Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója 

AZ ERDŐ ÉLETKÖZÖSSÉGE 

1 Az erdő sokféle élőlény életközössége 

2 A cserjék kedvelik a sok fényt 

3 A tölgy, és más erdőalkotó fák 

4 A fenyvesek világa 

5 Az erdő aljnövényzete 

6 Különleges élőlények: a gombák 

7 Az erdőben élő emlősök I. 

8 Az erdőben élő emlősök II., képes lapok: az erdőben élő emlősök 

(Kiegészítő anyag) 

9 Madarak az erdőben, képes lapok: az erdőben élő madarak 

(Kiegészítő anyag) 

10 Ízeltlábúak az erdőben 

11 Pókszabásúak, képes lapok: az erdőben élő ízeltlábúak (Kiegészítő 

anyag) 

12 Összefoglalás 

13 Témazáró dolgozat 

VIZEK, VÍZPARTOK ÉLŐVILÁGA 

14 Vizek, vízpartok élővilága 

15 Ártéri erdők és mocsárrétek növényei 

16 A vízpartok, sekély vizek növényei 

17 A nyílt vizek növényei, a hínárnövények 

18 A vizek parányi élőlényei 

19 Iszaplakók: az orvosi pióca és a tavi kagyló 

20 Ízeltlábúak a vízben és a vízparton 

21 Vizek, vízpartok gerinces álatai: a halak 

22 Vizek, vízpartok gerinces állatai: a békák, hüllők 

23 Vizek, vízpartok gerinces állatai: a madarak, képes lapok: vizek 

élőlényei (Kiegészítő anyag) 

24 Összefoglalás 

25 Témazáró dolgozat 

AZ EMBER SZERVEZETE ÉS EGÉSZSÉGE 

26 Testünk felépítése és működéseA bőr szervezetünk legsokoldalúbb 

szerve (Kiegészítő anyag) 

27 A mozgás testünk „szobrásza” - a csontváz és az izomzat 

28 A  táplálkozás folyamata. Nem mindegy, hogy mit eszünk! 

29 Miért lélegzünk? A levegő útja 

30 A vér testünk szállítóanyaga, szervezetünk második védelmi vonala 

31 Hova kerülnek a szervezetünkben keletkezett bomlástermékek? 

32 Az érzékszervek: kapcsolat az ember szervezete és a környezete 

között 

33 Fiúk és lányok 

34 Az ifjúkor küszöbén: serdülőkori változások 

35 Az ember egyedfejlődése. Családi élet és kapcsolatok (Kiegészítő 

anyag). Hogyan őrizheted meg egészségedet? 



36 Leggyakoribb gyermekbalesetek és megelőzésük ( Kiegészítő anyag). 

Segítség a bajban (Kiegészítő anyag) 

37 Amit a felnőtteknek sem szabad: káros szenvedélyek 

38 Összefoglalás 

39 

 

Témazáró dolgozat 

KÖLCSÖNHATÁSOK ÉS ENERGIA VIZSGÁLATA 

40 A hővezetés. Hőáramlás, hősugárzás 

41 Melegítés, hűtés 

42 Mágnesesség 

43 Elektrosztatikai jelenségek 

44 Mozgás 

45 Gravitáció 

46 Energia 

47 Összefoglalás 

48 Témazáró dolgozat 

TÁJÉKOZÓDÁS A VALÓSÁGBAN ÉS A TÉRKÉPEN 

49 Utazás a Föld körül: óceánok, szárazföldek 

50 Hogyan tájékozódunk a földgömbön? I-II. 

51 A földrajzi koordináta-rendszer használata - Gyakorlóóra 

52 Összefoglalás 

53 Témazáró dolgozat 

A FÖLD ÉS A VILÁGEGYETEM 

54 Földünk éghajlati övezetei I-II. 

55 Mely tényezők alakítják és módosítják Európa és hazánk éghajlatát? 

56 Európa és éghajlata változatos 

57 Hazánk, Magyarország. Időutazás: évmilliók emlékei 

Magyarországon (Kiegészítő anyag) 

58 Összefoglalás 

59 Témazáró dolgozat 

ALFÖLDI TÁJAKON 

60 Az Alföld, hazánk legnagyobb tája 

61 Az Alföld, az ország éléskamrája 

62 Élet a Kisalföldön 

HEGYVIDÉKEK, DOMBVIDÉKEK 

63 Erdők, legelők, apró falvak: a Nyugat-magyarországi peremvidék 

64 Hazánk nagy dombvidéke a Dunántúli domb- és hegyvidék 

65 Utazzunk a Zala folyótól a Dunáig! A Dunántúli-középhegység. 

Kincsek a Dunántúli-középhegységben 

66 Az Északi-középhegység hazánk legmagasabb tája.  

67 A nemzeti parkok a magyar tájak múlt és jelen értékeit őrzik. 

Lakóhelyünk és környezete (Kiegészítő anyag - gyakorlóóra) 

68 A természet nagy tisztelője és kutatója: Herman Ottó (olvasmány) 

69 Év végi ismétlés 

70 Összefoglalás 

71 Témazáró dolgozat 

72 Jegyek megbeszélése, lezárása 
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HELYI TANTERV 
 

1.1. TERMÉSZETTUDOMÁNY – 11. ÉVFOLYAM 
 

 

Heti 

óraszámok 
Biológia Fizika Földrajz Kémia 

AJTP 2 2 2 2 

NYEK 2 2 2 2 

Nyolc 

évfolyamos 
2 2 2 2 

 

1.1.1 Biológia  

A középiskola 11. évfolyamán a biológia tantárgy célja a tanulók mindennapi életben 

alkalmazható természettudományos műveltségének gyarapítása. Elsősorban a készségek, 

képességek és attitűdök fejlesztése áll a tevékenységek középpontjában, amely a korábbi 

években megszerzett tartalmi tudásra épülhet. A biológia tantárgy felkészíti a tanulókat 

a társadalmi, gazdasági és médiakörnyezetben való tájékozódásra, a biológiai ismeretekre 

alapozott, tudatos életvezetésre. Ennek legfontosabb pillére az egészségműveltség 

elmélyítése és a fenntarthatóságot középpontba állító gondolkodás, életvezetés segítése. A 

tanulás-tanítás során figyelembe kell venni a tanulók eltérő érdeklődését, a tantárgy iránti 

elkötelezettség különböző szintjét. A tanulóközpontú, interaktív módszerek, a 

figyelemfelkeltő, mindennapi élettel összefüggő témaválasztás, a tevékenységek széles 

köre segítheti a célok hatékony megvalósítását. Az egyéni tanulás mellett fokozott 

jelentőségük van a tanulók együttműködésére, kommunikációjára és 

munkamegosztására épülő tanulási módszereknek. Az egészséggel, a természeti 

környezettel vagy az orvosi, biológiai technológiákkal kapcsolatos sokféle vélemény, a 

gyakran előforduló tévhitek felszínre hozása és ütköztetése vitákban történhet, amelyek 

segíthetnek az eltérő szempontok megismerésében és a megoldások keresésében. A 

biológiai ismeretek alapján a tanulók olyan, tényekre alapozott jövőképet állíthatnak 

maguk elé, amely pozitív szemlélettel segíti az aktív cselekvést mind az egészségük, mind 

a természeti környezet értékeinek megóvásában. Ezen az évfolyamon lehetőség szerint 

mind nagyobb mértékben be kell építeni a korszerű infokommunikációs technológiákat a 

tanulás-tanítás folyamatába. A digitális információs térben való tájékozódás, a virtuális 

csoportokban történő tanulás, az iskolán kívüli tudásépítésre való nevelés e nélkül 

nehezen megvalósítható. Ebben a környezetben a tanulás eredménye lehet egy olyan 

produktum (pl. elektronikus portfólió), amely tükrözi a tanév során elvégzett, a leírt 

tudástartalomra vonatkoztatott tevékenységet és elemzi az elért eredményeket. 

A biológia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A biológiai megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a 

tudásszerzés aktív folyamatát, míg a tudás alkalmazhatóságának tapasztalata az önirányító 

tanulás képességét erősíti. Tantárgyhoz kapcsolódó, napról napra frissülő információk keresése, 

az ezekre a forrásokra épített tanulás fejleszti az önálló tanulás képességét.  
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Kommunikációs kompetenciák: A természet megfigyelése és a tapasztalatok 

megfogalmazása fejleszti a tanuló szókincsét, anyanyelvi kifejezőkészségét. Az élő rendszerek 

és életjelenségek ábrák, képek, mozgóképek formájában is vizsgálhatók, ez fejleszti a 

képzeletet, a képek és a nyelvi kifejezésmódok közötti átalakítás képességét. A csoportos, 

interaktív tanulási helyzetek a vélemények felszínre hozását, a tudás közös építését és 

megosztását segítik. 

Digitális kompetenciák: A közvetlen tapasztalatszerzés mellett a tanuló digitális forrásokból 

szerezhet információkat a természeti környezetéről. A könyvtári és egyéb adatbázisokban 

végzett célzott keresése kiegészül a tárolás, rendezés és átalakítás műveleteivel. Megfelelő 

tanári támogatással a tanuló maga is alkotóvá válhat, személyre szabott tananyagokat hozhat 

létre, eredményeit megoszthatja társaival. 

Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A biológiai vizsgálatok során a tanuló 

alkalmazza az analitikus és a szintetizáló gondolkodás műveleteit, összehasonlítja a különféle 

állapotokat és következtet a változások, folyamatok és egyensúlyok kialakulására. Az elvégzett 

megfigyelések és kísérletek számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek tanulságainak 

levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. A megismert biológiai 

elméletek alkalmazása többféle kontextusban, pl. a fenntarthatóság, a biotechnológia vagy az 

egészség összefüggésében, deduktív gondolkodás útján történhet. A biológiai jelenségek leírása 

gyakran csak statisztikai szemlélettel lehetséges, a sokféleségben rejlő azonosságok és 

különbségek összehasonlítása az analógiás gondolkodást fejleszti. Az élet egymásra épülő 

szerveződési szintjeinek megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel.  

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Az ember biológiai és társadalmi lény, a 

biológia tanulása hozzásegít e kettősség tudatos szemléletéhez. A tanuló felismeri az öröklött 

és a szerzett tulajdonságaiban rejlő lehetőségeit, a testi és szellemi képességek 

kibontakoztatásának személyes felelősségét. Az önismeret fejlesztését szolgálják az interaktív 

tanulási formák, a fejlesztő szemléletű ön- és társértékelés. A tanuláshoz nyújtott megfelelő 

tanári támogatás, az egymástól tanulás növeli a közösségi összetartozás érzését, a segítség 

adásának és elfogadásának képességét. 

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

természeti környezetből érkező érzelmi hatások befogadása, ezek kreatív alkotásokban történő 

kifejezése segíti a biológia nevelési céljainak elérését. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mezőgazdaság, az 

élelmiszeripar, az orvostudomány és a gyógyszeripar a folyamatos innovációra épül, az erre 

való felkészítés a biológia tanulásának is feladata.  

 

A 11. évfolyamon a biológia tantárgy alapóraszáma: 72 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

A mi bolygónk: Az élet története  6 

A mi bolygónk: Földi édenkertek 6 

Alkalmazkodás a változó környezethez 9 

Velünk élő élővilág  6 

Testünk az időben 6 

Utak az egészséghez 10 

Szenvedélyeink nyomában 6 

Ételek, élelmiszerek, táplálkozás 6 

Az egészséges környezet 6 

Genetikai örökségünk 6 

Biológia és jövő 5 
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Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: A mi bolygónk: Az élet története 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 az élet kialakulását és fejlődési mérföldköveit is magában foglaló földtörténeti 

időszemlélettel rendelkezik;,  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezésére és további alakulására vonatkozó feltételeket, elméleteket 

fogalmaz meg, a történéseket a megfelelő időskálán elhelyezi, ezekhez hiteles forrásokat 

használ fel; 

 értelmezi az evolúció fogalmát, alkalmazza a fajok kialakulására és kihalására vonatkozó 

magyarázatok megfogalmazásában; 

 az evolúcióval kapcsolatos tévképzetek eloszlatására felhasználja az evolúciókutatás 

eredményeit; 

 érti a mikroorganizmusok szerepének jelentőségét az élet kialakulásában; 

 érdeklődik a földtörténeti múlt iránt, tájékozott a már kihalt, jelentősebb élőlénycsoportok 

főbb jellemzőivel és a velük kapcsolatos evolúciós eseményekkel kapcsolatban; 

 a Naprendszer égitesteinek fizikai, kémiai jellemzését felhasználva tényekkel alátámasztott 

véleményt fogalmaz meg a Földön kívüli élet lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatos kutatások 

céljáról, irányairól és eddigi eredményeiről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az élet fogalmának körüljárása, az életfeltételek elemzése (miért alkalmas a Föld az életre) 

 Az ősi Föld és a mai környezetünk közötti lényegi különbségek (pl. oxigén jelenléte, 

átlaghőmérséklet) bemutatása 

 A földtörténet idődimenzióinak megértése, az időskála egységeiről való tájékozódás 

 A földtörténeti múltról szerezhető tudásunk forrásainak elemzése (pl. fosszíliák, 

lenyomatok, kövületek), a közvetett és a közvetlen kormeghatározási módszerek elvének 

megértése 

 Az élővilág főbb fejlődési szakaszainak és történéseinek időbeli elhelyezése 

 A korai mikrobiális életközösségek jelentőségének felismerése, a kemo- és fotoautotrófia 

megjelenésének és hatásainak (pl. sztromatolitok oxigéntermelése) értékelése  

 A jelentősebb fajkeletkezési és kihalási események időbeli elhelyezése, az okokra 

vonatkozó elméletek mérlegelő áttekintése 

 A kihalt őshüllők néhány csoportjának és fajainak tanulmányozása, bemutatása 

 Az emlősök és a madarak térnyerésére vezető okok és folyamatok elemzése  

 Az evolúcióval kapcsolatos elméletek és tévhitek elemzése 

FOGALMAK 

élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis, 

fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken  
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 Az élet fogalmával és evolúciós fejlődésével kapcsolatos meglévő tudás felszínre hozása, 

pl. szófelhő, fogalmi térkép készítése, csoportos megbeszélése  

 A földtörténeti időskála felvázolása, érzékelhetővé tétele (pl. az események egy évbe vagy 

egy napba sűrítésével) 

 Az evolúcióval és a földi élet történetével, a Földön kívüli élet kutatásával kapcsolatos 

hiteles internetes források felkutatása 

 Az evolúció közvetlen vagy közvetett bizonyítékának bemutatása kiselőadás keretében 

 Vita megszervezése és lebonyolítása az evolúció, a földtörténet témakörében 

 A kozmikus és geológiai hatások (napfény és más sugárzások, becsapódások, vulkánosság, 

lemeztektonika) és a földi élet összefüggésének sokoldalú elemzése 

 A napfény és a földi élet kapcsolatát bemutató rövidfilm készítése és bemutatása 

Témakör: A mi bolygónk: Földi édenkertek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeretekben és érzelmekben gazdagabb képet alkot a Föld sokszínű élővilágáról; 

 megérti, hogy a Föld életközösségei részekből álló egységes egészként értelmezhetők, 

amelyben bonyolult kölcsönhatások biztosítják a rendszer egyensúlyát; 

 tudja, hogy a Föld mai környezeti állapota, a levegő, a talaj és a vizek összetétele az élővilág 

közreműködésével alakult ki és marad fenn folyamatosan, ezért az élővilág változása 

visszahat a nem élő környezet állapotára is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a Föld nagy zonális életközösségeit elhelyezi a földrajzi térképen; 

 megérti és példákkal igazolja az élettelen és élő környezeti tényezők egymásrautaltságát; 

 leírások, képek és videók keresése és elemzése alapján beszámolót készít a jellegzetes 

szárazföldi biomok, pl. a sivatagok, esőerdők, és/vagy a tengeri életközösségek, pl. 

korallszirtek, sarkvidéki tengerek jellegzetes élőlényeiről, a környezet és az élővilág 

állapotáról, igazolja a biomok élővilágának sokszínűségét és sérülékenységét; 

 képes a bioszférát önszabályozó ökológiai rendszerként is értelmezni, ismeri a Gaia-elmélet 

alapvető állításait, amelyekkel kapcsolatban véleményt, következtetéseket fogalmaz meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A földi élővilág jellegzetes, globális szintű, jól megkülönböztethető életközösségeinek 

összehasonlítása, jellemzése 

 Az éghajlati jellemzők és a biomok növény- és állatvilága közötti összefüggések vizsgálata 

néhány tipikus szárazföldi életközösségben (pl. sarkvidék, tundra, tajga, szavanna, sivatag, 

esőerdő, lomberdő) 

 A tengerek élővilágának jellemzése, tipikus élőhelyek, érdekes fajok, populációk közötti 

kapcsolatok bemutatása 

 A bioszféra szintű kapcsolódások néhány példájának megbeszélése (pl. fajok vándorlása, 

szaharai por termékenyítő hatása, tengeri madarak szerepe), az egyensúly jelentésének és 

jelentőségének megbeszélése 

 A Gaia-elmélet főbb gondolatainak megbeszélése, jelentőségének értékelése  
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FOGALMAK 

bioszféra, biom, éghajlat, tundra, tajga, lomberdő, esőerdő, szavanna, tengerek élővilága, 

plankton, Gaia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A biomok típusait, földrajzi elhelyezkedését és az éghajlati övek összefüggését bemutató 

ábrák elemzése 

 Egy érdekesnek tartott életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása 

csoportmunkában 

 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján a biomokat, életközösségeket bemutató 

jegyzetek, fogalmi térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása 

 Műholdfelvételek keresése, az élővilágra, annak állapotára utaló jelek megbeszélése 

 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai 

ismeretek alapján történő megbeszélése 

 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények 

megbeszélése 

TÉMAKÖR: Alkalmazkodás a változó környezethez 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 komplexebb képet alkot a környezet fogalmáról, ebbe az egyes elemek mellett a jellemző 

változásokat, folyamatokat és egyensúlyokat is beilleszti; 

 tényekre alapozott, többszempontú véleményt alkot az ember és az élő természet 

viszonyáról, az egyoldalú, túlzó vagy éppen lekicsinylő álláspontot nem fogadja el. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– megérti és példákkal igazolja, hogy az élőlények környezetének lassú, fokozatos 

változásával új fajok jöhetnek létre, egyensúlyi helyzetet alakítva ki az adott faj és a 

környezet között; 

– felismeri, hogy a környezeti tényezők túl gyors változását az élőlények képtelenek 

követni, ami az élővilág pusztulásához, a biológiai sokféleség csökkenéséhez vezethet; 

– megérti, hogy egyéni és közösségi szinten is intézkedések szükségesek az 

éghajlatváltozás ügyében, mérlegeli a lehetséges alternatívákat, véleményt alkot és 

érvel; 

– megérti, miért globális probléma az édesvízhiány, a vizek szennyezettsége, 

megfogalmazza az egyén és a közösség lehetőségeit a problémák megoldására, az erre 

vonatkozó aktív tevékenységekre; 

– szakkönyvek, internetes források segítségével felfedezi lakóhelyének 

természetvédelmi értékeit, megérti a határozókulcsok elvét, a fajok ökológiai mutatóit 

kapcsolatba hozza az élőlény környezethez való alkalmazkodásával; 

– példák segítségével bemutatja az idegenhonos inváziós fajok megjelenésének okait és 

következményeit; 
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– példákon, személyes tapasztalatokon keresztül tájékozódik a környezet és 

természetvédelem szervezett lehetőségeiről, a hatósági jogkörökről és felelősségekről, 

valamint a civil szervezetek munkájáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A külső környezeti tényezők megváltozásának (pl. vízellátottság, talajminőség, fény- és 

hőmérsékleti viszonyok megváltozása) hatására kialakult növényi életműködések elemzése 

 Az emberi civilizáció megjelenésével és fejlődésével összefüggő környezeti változások, a 

bioszférát átalakító hatások elemzése 

 Az ember természetátalakító tevékenységével összefüggő társadalmi, gazdasági okok és 

következmények példák alapján való elemzése 

 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 

életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

 Az élőlények természetes kipusztulásának okelemzése 

 A közelmúltban és a jelenben végbemenő, az emberi tevékenységgel közvetlen vagy 

közvetett módon kapcsolatba hozható biodiverzitás-csökkenés lehetséges okainak és 

várható következményeinek feltárása, a negatív hatások csökkentésének, illetve az 

alkalmazkodás lehetőségeinek keresése, példáinak bemutatása 

 Idegenhonos fajok gyakoribbá váló megjelenésének, az invazív jellegű terjedés okainak 

vizsgálata példák alapján 

 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján 

való elemzése 

 Az aktív és passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 

 A fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése Magyarországon: környezeti, társadalmi 

és gazdasági tényezők elemzése 

FOGALMAK 

élőhely, alkalmazkodás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, vízminőség, talajminőség, 

levegőminőség, természetvédelem, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, 

energiagazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A csírázás vizsgálata (külső, belső feltételek), a csíranövények fejlődésének nyomon 

követése különböző tápanyag-ellátottság és különböző abiotikus környezeti tényezők 

mellett 

 A fotoszintézis és a biológiai oxidáció vizsgálata különböző abiotikus környezeti tényezők 

mellett 

 Egy környezeti probléma modellezése (pl. háztartási vegyszerek okozta talajszennyezés 

hatása a növények életműködésére, fejlődésére) 

 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése, 

következtetések megfogalmazása 

 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése, 

következtetések megfogalmazása 

 A testfelépítés és az alkalmazkodás bemutatása rendszertani bélyegek segítségével, 

problémák elemzésével 
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 Növényismeret és Állatismeret c. könyv (vagy ezekkel megegyező tartalmú forrás) 

használata, ökológiai jellemzők, a természetvédelmi értékek leírása 

 Környezet- és/vagy természetvédelemmel összefüggő esettanulmányok megbeszélése, 

egyéni tapasztalatok és vélemények megfogalmazása 

 Környezet- és/vagy természetvédelmi problémák feltárása, megoldások, aktivitási 

lehetőségek keresése 

 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása, 

projektmunka elkészítése a hiteles források feltüntetésével 

 Plakát tervezése A Föld és az élet megóvása témakörben 

 Forrásfelkutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése 

 Természetfilmek elemzése (pl. Our Planet, Vad Magyarország, Rejtett tájakon), filmnapló 

készítése és bemutatása 

 

TÉMAKÖR: Velünk élő élővilág  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 felismeri, hogy az élő természet jelen van az épített települési és lakókörnyezetben is, de 

ezek az élőlények az ember sajátos szempontjai szerint minősülnek hasznosnak vagy 

károsnak; 

 az élet fogalmát a szabad szemmel nem látható mikrobákra is kiterjeszti, környezeti 

gondolkodásában és életvitelében figyelembe veszi a vírusok, baktériumok és gombák 

folytonos jelenlétét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 értékel és bemutat az emberrel állandó, illetve gyakori kapcsolatban lévő élőlényeket, 

megfigyelésekkel és vizsgálatokkal igazolja a közvetlen környezet élővilágának 

sokszínűségét és alkalmazkodását; 

 mikrobiológiai ismeretekre alapozott higiéniai szemlélettel rendelkezik, amelyet 

mindennapi életmódjában (pl. a testápolás, étkezés, lakókörnyezet tisztán tartása) is 

igyekszik érvényesíteni; 

 megfigyeli a lakókörnyezetében előforduló állatokat, azonosít gyakoribb növényfajokat, 

értékeli a biológiai sokféleség jeleit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ember közvetlen és tágabb környezetében élő növények és állatok vizsgálata, jellegzetes 

csoportok és fajok megismerése 

 Az emberi test mikrobiális életközössége (mikrobiom) biológiai jelentőségének értékelése 

 A lakásokban tartott növények és társállatok életminőséggel összefüggő szerepének 

értékelése, a megfelelő gondozási módok és azok fontosságának megismerése 

 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 

megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése  
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 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj 

megfigyelése, leírása 

 A városi kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, fajának 

azonosítása, felismerése 

FOGALMAK 

élőhely, abiotikus tényező, mikroklíma, bélflóra, mikrobiom, botanikus kert 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A közvetlen környezet élővilágának feltérképezése határozókulcs használata segítségével, 

ökológiai jellemzők alapján 

 Társállatok, hobbiállatok testfelépítésének, élettanának és viselkedésének kiselőadás 

keretében történő bemutatása 

 Botanikus kertek, állatkertek felkeresése, interneten elérhető példák összehasonlítása, a 

tapasztalatok megbeszélése  

 Fényképekkel, videóval, grafikonokkal illusztrált bemutató kiselőadás megtartása, 

projektmunka elkészítése hiteles források feltüntetése mellett 

 Települési ökológiai projekt szervezése 

TÉMAKÖR: Testünk az időben  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a személyes életére vonatkozó tágabb és tudatosabb, jövőorientált időszemlélettel 

rendelkezik; 

 a kortársaihoz viszonyítva reálisan értékeli a saját fejlődését, tudja, hogy ebben jelentős 

eltérések vannak mind a nemek, mind az egyének tekintetében; 

 a biológiai fejlődését és testi adottságait reálisan megítélő, a sokféleséget elfogadó, 

kiegyensúlyozott testképpel rendelkezik. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 biológiai, pszichológiai, társadalmi és etikai szempontból is elemzi a fogantatástól a halálig 

tartó életfolyamatok főbb szakaszait és lépéseit; 

 érvel az élet tisztelete és védelme mellett; 

 érti, hogy az emberi élet biológiai értelemben a fogantatással kezdődik, de a magzati élet 

védelmét a társadalmi környezetnek megfelelően a jog eszközeivel szabályozzák; 

 ismeri a fogamzás optimális előfeltételeit; 

 felismeri, hogy a fiatalkori, majd az időskori fejlődés egyaránt az élet része, amelyet az 

öröklődés mellett a környezet és az életvitel is alakíthat; 

 ismeri a testkép és az énkép kialakulásának tényezőit, megérti, hogy a testtudatosság egész 

életen át fejleszthető. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az egyedi élet kezdete: a fogamzással összefüggő biológiai jellegű kérdések megbeszélése 

 A szülés, születés biológiai történéseinek megismerése 

 Az ember életkori szakaszait jellemző testi és szellemi változások áttekintése  



9 
 

 A személyiségfejlődés néhány pszichológiai modelljének (pl. Erikson, Maslow) 

összehasonlítása, megbeszélése 

 A testkép, énkép fogalma, biológiai és pszichológiai aspektusainak elemzése 

 Az öregedés evolúciós, élettani és társadalmi okainak és mechanizmusának áttekintése, a 

befolyásoló életviteli és környezeti tényezők azonosítása 

FOGALMAK 

fogamzás, szülés; csecsemő-, kisgyermek-, fiatal-, felnőtt- és időskor; öregedés, 

személyiségfejlődés, énkép, testkép 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Folyamatábra rajzolása a magzati fejlődést jellemző rajzok, fotók, videók alapján 

 A szüléssel összefüggő élethelyzetek, orvosi beavatkozási lehetőségek megbeszélése, a 

téma történelmi elemzése 

 A biológiai kor és az ember testi megjelenése, az ember öltözködése és viselkedése közötti 

összefüggések történeti elemzése, a generációk közötti kapcsolatok és konfliktusok 

példáinak megbeszélése 

 Pszichológiai esettanulmányok megbeszélése a személyiségfejlődéssel, a testkép és énkép 

fogalmakkal kapcsolatban 

 Pszichológussal történő órai konzultáció  

 Az öregedéskutatás néhány érdekes irányának és eddigi eredményének megvitatása  

TÉMAKÖR: Utak az egészséghez 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 felelősen gondolkodik az egészségről, felismeri, hogy az nem pusztán adottság, de tenni is 

kell érte; 

 a megelőzést helyezi a betegségek elkerülésének fókuszába; 

 ismeri a népbetegség fogalmát, tudja ezek főbb formáit, statisztikai adatok elemzésével 

következtetéseket fogalmaz meg velük kapcsolatban; 

 érti és elfogadja, hogy az egészségügyi rendszer a társadalom anyagi ráfordítását igényli, 

de emellett szükség van az öngondoskodásra is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja a környezeti hatások és az életvitel 

szerepét a betegségek megelőzésében, kialakulásában; 

 szaktárgyi tudását képes alkalmazni az elsősegélynyújtásban, betegápolásban is, ehhez 

rendelkezik a megfelelő gyakorlati készségekkel is; 

 ismeri a szív- és érrendszeri betegségek kockázati tényezőit, a korai felismerést lehetővé 

tevő diagnosztikai lehetőségeket, ezzel összefüggésben vizsgálja a gyógyulási esélyeket; 

 tényekre alapozott véleményt alkot a rákbetegségek kialakulására vezető környezeti 

tényezőkkel kapcsolatban, tudja, hogy megfelelő életmód esetén van esély a betegség 

elkerülésére; 
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 érti és elfogadja az egyén lehetőségeit és felelősségét a leggyakoribb fertőző 

megbetegedések megelőzésében, tájékozott a védőoltások fontosságáról és az 

antibiotikumok helyes használatáról; 

 példákat említ a történelem nagy járványaira, megfogalmazza a kiváltó okokat; 

 felismeri a szűrővizsgálatoknak a kockázatok és betegségek korai felismerésében játszott 

szerepét, erre felhívja családtagjai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Annak bemutatása, hogy a megfelelő életvitel (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné) hogyan 

segíti elő az egészség fenntartását, a betegségek kialakulásának, a vezető halálokoknak a 

megelőzését, az utódgenerációk védelmét (epigenetikai hatás) 

 A gyakoribb és a térségünkben (pl. a klímaváltozás miatt) terjedőben lévő fertőző 

betegségek főbb jellemzőinek (fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi 

védelem) bemutatása 

 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati 

tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 

 A rákbetegségek lehetséges megelőzésének ismertetése, a célzott kezelés fogalmának 

értelmezése, a környezeti tényezők szerepének megértése a betegség kialakulásában 

 A korszerű gyógyítási technológiák költséghátterének elemzése, az egészségügyi ellátással 

kapcsolatos társadalmi ráfordítás szükségességének felismerése 

 Az elsősegélynyújtással és otthonápolással kapcsolatos alapvető ismeretek alkalmazása a 

mindennapi életben 

FOGALMAK 

betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, célzott kezelés, 

elsősegélynyújtás, otthonápolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy kórház virtuális bejárása (melyik osztályokon milyen betegségeket gyógyítanak?) 

 Vérnyomás, pulzusszám, légzésszám mérése, adatok elemzése 

 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát, illetve a célzott terápia lehetőségét 

bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése 

 A járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás készítése 

 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika, 

gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség, 

örökölhetőség  

 Az egészségügyi, orvosi ellátás költségeivel, egyéni és társadalmi szintű finanszírozásával, 

a hozzáférés eltérő lehetőségeivel kapcsolatos vita 

 Gyakorlati helyi vizsga elsősegélynyújtásból 

 Szakemberekkel (védőnő, mentős, ápoló, orvos) történő órai konzultáció 

TÉMAKÖR: Szenvedélyeink nyomában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 az egészséggel kapcsolatos problémák vizsgálatában társadalmi, gazdasági szempontokat is 

figyelembe vesz; 

 a szenvedélybetegek iránt megértő, figyelembe veszi ennek pszichés és szervi hátterét, de 

önmaga és a környezetében élők esetében cselekvően igyekszik megelőzni a 

szenvedélybetegségek (pl. az alkohol- vagy a drogfüggőség) kialakulását. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 hiteles források felhasználásával bemutatja az egyes szenvedélybetegség-típusok 

jellegzetességeit, az egészséges személyiségfejlődést befolyásoló tényezőit, a függőség 

komplex okait és a gyógykezelés lehetőségeit; 

 a légzőszervi megbetegedések népegészségügyi adatait összefüggésbe hozza a dohányzási 

szokásokkal, biológiai ismeretei alapján érvel a káros hatásokat okozó szenvedély ellen; 

 ismeri a különféle drogok, pszichotróp szerek biológiai hatásmechanizmusait, 

megkülönbözteti az alkalmi droghasználóra és a drogfüggő személyre gyakorolt pszichés 

és szervi hatásokat; 

 reális véleményt alkot az alkoholfogyasztás kultúrához köthető, valamint alkoholbetegséget 

jelentő formáiról, tisztában van a rendszeres, túlzott alkoholfogyasztás egészségkárosító 

hatásaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szenvedélyek és függőségek kialakulását elősegítő biológiai mechanizmusok, társadalmi 

tényezők és következmények azonosítása 

 A függőségek különféle típusai, elterjedtségük és hatásuk az életvitelünkre 

 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és 

nemzetközi adatok elemzése 

 Az alkoholfogyasztás élettani, pszichés és társadalmi hatásainak áttekintése, az 

alkoholbetegség fogalmi értelmezése 

 A különféle drogok élettani és pszichés hatásainak összehasonlító elemzése, a 

drogfogyasztás különféle formáinak és társadalmi kezelésének megbeszélése 

FOGALMAK 

szenvedélybetegség, alkoholbetegség, függőség, életvitel, mentálhigiéné, drogtípusok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A dohányzás és a dohányzás okozta betegségek (dohányzás kultúrtörténete, dohányzás 

káros hatásai) okainak és következményeinek példák alapján történő bemutatása 

 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről 

 A rákbetegségek és a dohányzás kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk vagy film 

megbeszélése 

 Szakemberekkel történő konzultáció 

 A témával kapcsolatos film elemzése, filmjegyzet készítése 

TÉMAKÖR: Ételek, élelmiszerek, táplálkozás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 tudatosabban, rendszerszinten gondolkodik a táplálkozásról, személyes döntései során 

figyelembe veszi az élelmiszeralapanyag-termelés, élelmiszer-előállítás, ételkészítés és 

étrend-összeállítás szempontjait; 

 a világélelmezést, éhezést és túltápláltságot, az élelmiszer-elosztás problémáit a 

fenntarthatóság kérdésköréhez kapcsolja; 

 biológiai tényekre alapozva érvel a fenntartható élelmiszer-előállítás mellett. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 esettanulmányok, cikkek alapján értelmezi az élelmiszer-minőség és az élelmiszer-

biztonság fogalmait, ezek kapcsolatát az élelmiszerek tartósításával, ételek elkészítésével, 

elfogyasztásával; 

 konkrét példákkal igazolja a fenntarthatóság és a táplálkozási szokások kapcsolatát, 

értelmezi az élelmiszer-fenntarthatóság fogalmát; 

 megkülönbözteti és konkrét esetekben megfelelően alkalmazza az élelmiszer, táplálék és 

tápanyag fogalmait; 

 felismeri az élelmiszerekben található anyagoknak a környezeti, biológiai forrásoktól az 

elfogyasztásukig tartó láncolatát, tudja, hogy az élelmiszerek minősége függ ezektől az 

útvonalaktól, elemzi az egészségtani kockázati tényezőket; 

 mindennapi életvitelében figyel az élelmiszerek és ételek eltarthatósági jellemzőire, érti az 

ezzel kapcsolatos jelöléseket, ismeri a megfelelő tárolás és tartósítás módjait; 

 környezeti fenntarthatóságra és egészségmegőrzésre alapozott mérlegelő szemlélettel 

viszonyul vásárlási és étkezési szokásaihoz. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az alapanyagok termelésétől az élelmiszerek előállításán át az ételkészítésig húzódó 

láncolat felismerése 

 Termesztett növények, tenyésztett állatok, élelmiszer, táplálék, tápanyag fogalmak 

körüljárása, a fogalmak sokoldalú elemzése 

 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek 

azonosítása, jelentőségének értékelése 

 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és 

tartósítás eljárásainak megismerése 

 A mikroorganizmusok és az ember kapcsolatainak sokoldalú elemzése (élelmiszer-

tartósítás, élelmiszer-higiénia, betegségek, humán mikrobiom) 

 Az ételkészítés során az alapanyagokban bekövetkező változások elemzése, az egyes 

ételkészítési technológiák egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata 

 A Föld növekvő népességének élelmezésével összefüggő ellentmondások és problémák 

elemzése (túltermelés, élelmiszer-pazarlás, elhízási járvány, alultápláltság, éhínségek) 

 A fenntarthatóságot figyelembe vevő, tudatos élelmiszer-fogyasztás szempontjainak 

összegyűjtése, megbeszélése 

FOGALMAK 

 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű 

élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság 
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JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információk gyűjtése arról, hogyan gondoskodnak az ellenőrző szervek a mezőgazdasági 

és élelmiszeripari termékek biztonságosságáról és megfelelő minőségéről, hogyan 

támogatják a vállalkozásokat, a közösségeket, és hogyan segítik elő a fenntartható termelési 

módszerek térhódítását 

 A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapjának felkeresése, az ott található 

közérdekű információk strukturális és tartalmi elemzése, egy érdekes információ 

kiválasztása 

 Információk keresése az élelmiszer-tárolás és -tartósítás történeti előzményeiről, a 

társadalmi-gazdasági jelentőségük megvitatása 

 Információk keresése a világtájakra, nemzetekre jellemző élelmiszer-alapanyagokról és 

ételkészítési technológiákról  

 „Népek konyhája” bemutató készítése csoportmunkában 

 Többféle élelmiszer-tartósítási eljárás gyakorlati megvalósítása, jegyzőkönyv készítése 

 Élesztőgombák mikroszkópos vizsgálata, számlálása 

 Élelmiszerek vizsgálata: gyorséttermi étkezés, E-számok, feliratok elemzése 

 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, 

diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség, lefolyása, lehetséges következményei, 

megelőzhetőség, örökölhetőség 

TÉMAKÖR: Az egészséges környezet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 megőrzendő értékként gondol az egészségre, tudja, hogy azt a környezet káros hatásai is 

veszélyeztethetik; 

 lakókörnyezetének alakításában felhasználja biológiai ismereteit, adott esetben családjában 

is érvel a levegőminőséggel, higiéniával, egészségkárosító berendezési tárgyakkal 

kapcsolatban; 

 érdeklődik a települése környezeti állapota iránt, az erre vonatkozó információk alapján 

véleményt alkot, szükség esetén aktívan is bekapcsolódik helyi kezdeményezésekbe. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 konkrét példákkal, esettanulmányok elemzésével igazolja, hogy a környezeti (biotikus, 

abiotikus) hatásoknak meghatározó szerepe van testi és lelki egészségünkre; 

 példákkal igazolja az egészséges környezet és a fenntarthatóság szoros összefüggéseit; 

 megérti, hogy a környezetszennyezés súlyos egészségügyi károkat okozhat, és a 

környezetvédelmet már a lakóhelyiségében kell elkezdeni, ismeri a lakóterek 

levegőminőségét, ezen keresztül az ember egészségét befolyásoló legfontosabb vegyi 

anyagokat, értékeli ezek határértékeken alapuló szabályozását; 

 esettanulmányok, adatbázisok alapján elemzi a saját települése levegőminőségi helyzetét, 

összehasonlításokat végez más településekkel, igyekszik azonosítani a szennyező 

forrásokat, és számba veszi a helyzet javítására megtehető intézkedéseket; 
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 ismeretei alapján reális véleményt alakít ki az ivóvízminőséggel kapcsolatban, mérlegelő 

szemlélettel viszonyul a különféle hiedelmekkel, divatokkal szemben; 

 értékeli és védi a környezetében található parkokat, zöldövezeti területeket és természeti 

tájakat, életvitelében helyet kap a természettel való rendszeres, pihenés és rekreáció jellegű 

kapcsolat.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az emberi környezet rendszerszintű értelmezése, a testfelszíntől a globális szintig 

 A mikroorganizmusok és az ember sokoldalú kapcsolatának vizsgálata, a mikrobák 

jelenlétének pozitív és negatív hatásai 

 A személyi higiénia szempontjainak és a tisztálkodás, testápolás megfelelő módszereinek 

biológiai ismeretekre alapozott áttekintése 

 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, 

forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése 

 Az építőanyagok, bútorok és a lakásberendezés egészséges környezettel való összefüggése, 

a kiválasztási és tervezési szempontok megbeszélése 

 A települési lakóövezetek levegőminőségének tényezői, a légszennyező anyagoknak (pl. 

nitrogén-oxidok, lebegő por, ózon) való hosszú távú kitettség egészségkárosító hatásainak 

felismerése 

 A biológiai jellegű kommunális hulladékok (pl. ételmaradékok, zöldhulladékok) 

csökkentési lehetőségeinek és a kezelés fenntartható formáinak megismerése 

 Az ivóvíz (csapvíz) minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek 

megbeszélése 

 A városi/települési zöldterületek természetvédelmi, mikroklíma-javító és rekreációs 

jelentőségének értékelése 

 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése  

FOGALMAK 

lebegő por, , nitrogén-oxidok, levegőminőség, vízminőség 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Egy lakóhely vagy egy város megtervezése a fenntarthatóság szempontjai alapján 

 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, következtetések levonása, 

cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések megtervezése 

 A vizek minőségére, felhasználására vonatkozó vizsgálati adatok elemzése, 

következtetések megfogalmazása 

 A lakóhely energia- és vízfogyasztásának, valamint hulladékkezelésének elemzése, 

következtetések megfogalmazása 

 Kerti komposztáló megtervezése, lehetőség szerint megépítése és fenntartása 

TÉMAKÖR: Genetikai örökségünk 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tényekre alapozott szemléletmóddal rendelkezik az ember genetikai meghatározottságáról, 

ennek a környezettel és életmóddal való kölcsönhatásáról; 
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 megkülönbözteti a faj és a rassz fogalmát, ismeri az emberi rasszok közös eredetét és a 

kialakulásuk folyamatát; 

 érvel a különféle emberi rasszok másságában megnyilvánuló biológiai sokféleség előnyei 

mellett, elutasítja a hátrányosan megkülönböztető rasszizmust. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákat mutat be a gének (génhálózatok) megnyilvánulása és a környezeti hatások közötti 

kapcsolatra; 

 megadott szempontok alapján családfákat értelmez; 

 ismeri, hogy a molekuláris genetikai módszerekkel örökletes betegségek 

diagnosztizálhatók; 

 felismeri, hogy a környezeti és életviteli hatások epigenetikai jellegű, nemzedékek közötti 

átörökítést okozhatnak, ismer példákat ennek molekuláris szintű mechanizmusaira; 

 hiteles forrásokra hivatkozva az öregedést kialakító folyamatokra vonatkozó elméletet 

fogalmaz meg. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az ember öröklött és szerzett tulajdonságainak megkülönböztetése, ezek arányának és 

összefüggésének elemzése 

 A genetikai meghatározottság érvényre jutása, a genom és a fenom fogalmi 

megkülönböztetése 

 Az emberi faj sokféleségében rejlő biológiai és esztétikai értékek felismerése és elfogadása 

 A családtörténet, a családfa biológiai alapú értelmezése, a generációk közötti 

átörökíthetőség valószínűségi jellegének felismerése 

 A fogantatástól a halálig tartó egyedfejlődés genetikai programozottságának, a növekedés 

és fejlődés, valamint az öregedés folyamatának biológiai tényekre alapozott értelmezése 

 A genetikai betegségek típusainak összehasonlítása esetleírások, kórtörténetek alapján 

 A hajlam, a környezeti és életviteli hatások közötti összefüggés vizsgálata a poligénes 

genetikai betegségek esetében 

 A környezeti és életviteli hatások epigenetikai átörökítési lehetőségének felismerése  

 A génvizsgálatokkal szerezhető információk jelentősége, a felmerülő etikai és életviteli 

kérdések megbeszélése 

FOGALMAK 

genom és fenom, genetikai betegség, hajlam, epigenetika, örökölhetőség, egyénre szabott 

gyógyászat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Genetikai betegségeket bemutató családfák elemzése a korábban tanult biológiai ismeretek 

alapján 

 Családon belül öröklődő külső hasonlóság eseteinek képek, albumok alapján történő 

megvitatása 

 Az emberi rasszok kialakulását, főbb típusait és azok keveredését bemutató kiselőadások, 

projektmunka készítése 

 A személyi azonosítás biomarkerekkel történő lehetőségeinek megismerése, az ezzel 

kapcsolatos adatvédelmi problémák és kriminalisztikai vonatkozások megbeszélése 
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 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése 

TÉMAKÖR: Biológia és jövő 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismerje fel, hogy a biológia tudományának robbanásszerű fejlődése a közeli és távolabbi 

jövőben az életünk számos területét fogja befolyásolni; 

 érdeklődik a biológia tudományának fejlődéséről szóló népszerűsítő források, hírek és 

elemzések iránt, felidézi vagy felkutatja a hátterükben álló tudományos elveket; 

 időszemlélete átfogja a múltból a jelenen át a közeli és a távolabbi jövőbe vezető fejlődési 

folyamatokat, érti, hogy a jövőbeli eseményeket az egyre pontosabb tudományos modellek 

is csak bizonyos valószínűséggel jelezhetik előre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– hiteles források ismerete alapján tájékozott a biológiai tudományok azon kutatási 

területeiről, melyekben az egyén és környezete jövőjének kérdése kiemelt jelentőséggel bír; 

– példák elemzése alapján megérti és elfogadja, hogy a modelleken alapuló előrejelzés 

természeténél fogva valószínűségi jellegű, és a modellek bonyolultsága is korlátozott; 

– ismer az ember várható élettartamának alakulását befolyásoló tényezőket, aktuális nemzeti 

és világtrendeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A tudományos alapon működő (pl. adatbázisok elemzésén alapuló) előrejelzés 

fontosságának megértése (pl. klímaváltozás következményei, betegségek gyógyítása) 

 A klímamodellek által adott valószínűségi jövőképek, forgatókönyvek biológiai 

vonatkozásainak összegyűjtése, összehasonlítása 

 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben 

várható eredményeinek áttekintése, értelmezése 

FOGALMAK 

tudományos előrejelzés  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A személyre szabott gyógyászat, molekuláris diagnosztika, e-páciens, nanomedicina, 

bionikus szervek, preventív és prediktív gyógyászat, integrált profil fogalmakkal 

kapcsolatos ismeretterjesztő cikkek, filmek keresése és elemzése 

 A klímaváltozással kapcsolatos lehetséges következmények feltérképezése (élőlények 

kipusztulása, elvándorlás; fertőzések, járványok terjedése, genetikailag módosított 

élőlények stb.), vita 

 Vita az emberi életkor hosszabbodásával, mesterséges meghosszabbításával járó 

következményekről 
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1.1.2 Fizika  
 

A 11. évfolyamon a fizikatanulmányok erősen differenciálódnak. Akiknek a fizika tantárgy 

tanulása a továbbtanuláshoz szükséges, megkezdik felkészülésüket az emelt és középszintű 

fizika érettségire. Ugyanakkor sokan lesznek, akik nem kívánnak érettségizni fizikából. Jelen 

tanterv ezeknek a tanulóknak íródott. 

A 9–10. évfolyam fizika tantárgyának témakörei a mindennapok gyakorlatában felmerülő 

fontos kérdések köré szerveződtek. Ez fokozottan igaz a 11. évfolyamos fizika modul tantervre 

és kerettantervre is. A korábbi két évfolyamon a tanulók a gyakorlati kérdésekre koncentráló 

tematika mellett megismerték a fizika lényeges fejezeteinek alapjait a mechanikától kezdődően 

az elektromosságon át a csillagászatig. A kerettanterv hangsúlyozottan törekedett a fizikai 

gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen bemutatására, illetve a mai fizikai 

kutatásokkal kapcsolatos tudományos viták megjelenítésére. A 11. évfolyamon a fizikai 

tanulmányok szaktudományos irányban történő további elmélyítése a fizikával később nem 

foglalkozó tanulók esetében nem indokolt. E helyett a már megtanult ismeretek 

hasznosságának, mindennapokban való megjelenésének további megismerése a feladat. Olyan 

témakörök szerepelnek, amelyek a korábban megismert fejezetekre építve egyrészt 

interdiszciplináris szemléletmódjukkal egészítik ki a tanultakat, másrészt segítik a napi hírek 

közötti eligazodást, harmadrészt a tanulókat érő információözön közepette hozzájárulnak egy 

korszerű, természettudományosan is megalapozott világkép kialakulásához. Ezek a fejezetek 

ugyan tartalmaznak nagyon magas szintű, összetett ismereteket, de ezek értelmezése, 

elmagyarázása legfeljebb a tudományos ismeretterjesztés szintjén indokolt. 

A 11. évfolyamos fizika tanterv a korábbiaknál is jobban támogatja a tudományos megismerési 

folyamat aktív tanulás, modellezés és kísérletezés során bekövetkező élményszerű átélését. 

Nagyon fontos, hogy az adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű 

tevékenységek révén valósuljon meg a tanulás. A tanulók fokozott bevonása ebbe a folyamatba 

a korábbi éveknél is fontosabb. A tanulók érettebbek már, és a korábbi két év tanulmányai során 

a fizika tantárgyra való rálátásuk is kialakult. Így bátran építhetünk konstruktív ötleteikre, 

amelyek nemcsak a fejlesztési feladatok megvalósítása során jelentkezhetnek, hanem a 

témakörök súlypontjainak kijelölésében is. 

A fizika tantárgy minden évfolyamát átható tevékenység- és kompetencia-központúságából 

következik az is, hogy értékelésében a korábbiaknál is jobban kell érvényesülnie a tanulók 

személyiségét is figyelembe vevő sokszínűségnek. 

A prezentációra alapuló szóbeli felelet, a teszt, az esszé, az önálló munka, az aktív tanulás 

közbeni tevékenység, illetve a csoportmunka csoportos értékelése mellett a középiskolában 

előtérbe kerülhet a mérési és kísérleti feladatok értékelése, az önálló vagy kiscsoportokban 

végzett projektmunka, az életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutatómunka is. 

A fizika tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A fizika tantárgy legfőbb motivációs ereje abban rejlik, hogy a 

megfigyeléseinket, tapasztalatainkat értelmezi, eszközeink működésének megértését lehetővé 

teszi. Az erre irányuló természetes kíváncsiságból kiindulva alapozhatjuk meg a módszert, 

amely képessé tesz önálló ismeretszerzésre, fejleszti a szövegértési és információ-keresési 

kompetenciákat, képessé tesz a tanult ismeretek kontextusba helyezésére, alkalmazására. 

A kommunikációs kompetenciák: A fizika aktív tanulása-tanítása során – például a 

csoportmunkában való részvétel vagy az egymás közötti vita révén – a tanuló kommunikációs 

kompetenciái fejlődhetnek, a vitakészség, a prezentációs, interpretációs készség, valamint az 

objektivitásra való törekvés területén egyaránt előre léphet. 
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A digitális kompetenciák: A fizika tanulása ma már az információk, adatok, adatbázisok 

értelmezését, azok etikus felhasználását, a prezentációs technikák és kommunikációs eljárások 

ismeretét is magába foglalja, így az eredményes fizika tanulmányokhoz elengedhetetlenek a 

digitális kompetenciák. Mivel a fizika ismeretrendszere és gondolkodásmódja révén a 

tudományosan megalapozatlan, téves állítások sikeresen cáfolhatók, ezért a fizika 

médiatudatosságra, mérlegelő gondolkodásra is tanít. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A fizika tanulmányozása során a tanuló a 

természettudományos gondolkodást mint a tapasztalatok rögzítésére szolgáló eszközrendszert, 

a következtetések, az általánosítások, a modellalkotás és a modellek pontosítása révén működő 

hatékony megismerési módszert azonosítja. Ezen ismeretek révén mérlegelni tudja egy állítás 

vagy elmélet igazságtartalmát. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Felismeri az egészségtudatos életmód 

fontosságát, s alkalmazza azt saját életében. Természettudományos ismereteit felhasználva 

tudatos fogyasztói szemléletet alakít ki. 

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

tanuló ismeri a legjelentősebb fizikusok tevékenységét, munkájuk fejlődésre és a civilizációra 

gyakorolt hatását. Tisztában van a legjelentősebb magyar fizikusok eredményeivel, a magyar 

származású Nobel-díjas fizikusok tevékenységével, munkájuk társadalmi vonatkozásaival.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A fizika tantárgy tanulása révén 

elsajátított gondolkodásmódját felnőttként hatékonyan tudja majd alkalmazni 

problémamegoldás során, innovatív ötletek kidolgozásában, egy vállalkozás irányításában, 

sikerességének elemzésében, piacelemzésben. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek 9 

Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket 11 

Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben 

megjelenik 

9 

A kommunikáció fizikája 9 

A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén 11 

A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a 

hírforrásainkban, környezetünkben 

8 

Ahogy a fizika a múltat alakította 11 

Összes óraszám: 68 

 

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− megismeri és megérti a fizikai tudás jelentőségét az emberiség biztonságának növelése 

szempontjából; 

− megérti a Földben mint fizikai rendszerben felszabaduló energiák természetes forrását, 

annak nagyságrendjét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− bővíti a földrengésekkel kapcsolatos fizikai ismereteit; 

− látja a fizika szerepét a légmozgások és tengeráramlások alakításában, valamint a 

szökőár kialakulásában; 

− a klímaváltozással kapcsolatos ismereteket gyűjt. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A földrengések kialakulása, okai, a földrengéshullámok fajtái, azok fizikai jellemzői 

− A földrengések hely szerinti eloszlása, a földrengések erősségének mérése (Richter-

skála) 

− Földrengésbiztos épületek tervezésének alapelvei 

− Légáramlások, szelek, viharok kialakulásának törvényei, fizikai magyarázatai, 

modelljei 

− A Coriolis-féle erő kvalitatív leírása, szerepe a légkörzésekben és a tengeráramlásokban 

− A tengeri áramlatok kialakulása, a Golf-áramlás, az El Niño és a La Niña jelentősége a 

Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában 

− Jól dokumentált klímaváltozások a múltban, ezek hatásai a történelemre, lehetséges okai 

− A térfogati és felületi vízhullámok keltése és megfigyelése, a szökőár (cunami) 

kialakulásának magyarázata 

FOGALMAK 
Globális légáramlások, Coriolis-féle erők, középkori meleg időszak, kis jégkorszak 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Adatok gyűjtése a hazai földrengésekkel kapcsolatban, ezek területi eloszlásának 

vizsgálata 

− A Coriolis-erőt bemutató hamis és valódi kísérletek gyűjtése az interneten (esetleg 

bemutatása), anyaggyűjtés a lefolyóban forgó víz problémájához 

− Időjárási szélsőségek a múltban, anyaggyűjtés az interneten 

− Történelmi események és klímaváltozási adatok párhuzamba állítása (pl. az európai 

ember átlagmagassága és az átlagos hőmérséklet kapcsolata) csoportmunkában 

− Anyaggyűjtés az El Niño és a meteorológiai anomáliák kapcsolatáról 

− Az interneten fellelhető, cunamikról készült felvételek, illetve a modellszámítások 

eredményeinek összevetése 

TÉMAKÖR: Eszközök, melyek a jelenben és a közeli jövőben megváltoztatják életünket 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− átlátja, hogyan jelennek meg a fizikai ismeretek a mindennapokban használt eszközök 

és technológiák alkalmazása során. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri néhány gyakran használt technikai eszköz felépítését és működését, képet 

alkot az eszközök fejlesztésének folyamatáról; 

− fizikai szempontból látja a robot működésének lényegét, a mesterséges intelligencia 

megvalósulásának példáit; 

− megérti a mesterséges intelligencia, a robotika etikai vonatkozásait, előnyeit, 

kockázatait, társadalmi hatását. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Egy gyakran használt hagyományos eszköz (pl. vasaló, hajszárító, vonalas telefon) 

csoportos szétszerelése, vizsgálata. A részek felépítése és az eszközben betöltött feladat 

kapcsolatának felismerése, az eszközt bemutató szemléletes ábra vagy kép készítése 

− Eszközeink fejlődésének értelmezése a tervezési folyamat lépéseinek megismerésével 

− A robot szó előfordulásainak vizsgálata a médiában, jelentéseinek számbavétele 

− Egy robot részei, elvi felépítése: szenzorok, mechanika, elektronika, vezérlés 

− Robotok csoportosítása, működésük megtekintése, konkrét példákkal 

− A mesterséges intelligencia jelentése, megjelenése mindennapjainkban 

− Több okoseszköz felépítésének vizsgálata, a közös jellemzők kiemelése 

− Egy választott mesterséges szerv (pl. bionikus kar) megismerése 

− A drónok felépítése és működésének lényege, jellemző alkalmazási területei 

− A gépi tanulás lényege 

FOGALMAK 
innováció, robot, mesterséges intelligencia, gépi tanulás, drón 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Ötletbörze egy kiválasztott eszköz továbbfejlesztésével kapcsolatban 

− Eszközök összegyűjtése és összehasonlítása felépítés és működés, valamint 

alkalmazhatóság szempontjából (pl. konzervek nyitására használt eszközök) 

− A robotok egy tetszőlegesen választott fantasztikus filmben való megjelenésének 

megfigyelése, jellemzése, bemutatása 

− Saját robot építése vagy a mások által épített robotok működésének tanulmányozása 

− Ismeretek gyűjtése a kereskedelmi forgalomban kapható néhány robotról: ár, 

felhasználási terület, működési mód 

− Az ember és a gép vetélkedésének bemutatása a sportokban (pl. sakk) 

TÉMAKÖR: Fantázia és valóság: Földünk és a Világűr, ahogy a fantasztikus filmekben 

megjelenik 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− felismeri, hogy a fizikai ismeretek jelentős szerepet játszanak világképünk és 

gondolkodásmódunk alakításában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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− áttekinti a jelentősebb fantasztikus filmek jövőképét (csillagvárosok, a Föld jövője, 

utazás a Marsra), illetve az emberiséget fenyegető lehetséges katasztrófákat 

(aszteroidabecsapódás); 

− megvizsgálja a fantasztikus filmek magvát adó ötleteknek, gyakran ismétlődő 

elemeinek fizikai megalapozottságát; 

− azonosítja az ezen filmekben megjelenő esetleges szakmai hibákat. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita megismerése 

− A Föld lehetséges jövőjének megjelenése a filmekben, regényekben 

− Csillagvárosok tervei, azok fizikai lényege 

− Az ember más bolygókon való megtelepedésének lehetőségei a filmekben és a 

valóságban 

− Nagy távolságú utazások módja a szórakoztató médiában és elvi lehetőségei a fizika 

alapján (relativisztikus időtorzulás, hibernálás, fekete lyukak, féreglyukak) 

− Az aszteroida-veszély, egy becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges 

következményei és az elhárítás módszerei 

FOGALMAK 
az idő relativitása, aszteroidák, időtorzulás, hibernálás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
Az alábbi (vagy ezekhez hasonló) ötleteket projektek, prezentációk, egyéni és csoportos 

munkák keretében érdemes feldolgozni: 

− Megoldandó problémák a Föld elhagyása esetén (pl. mesterséges gravitáció, fény stb.) 

− Űrvárosok a fantasztikus irodalomban (filmekben), pl. Randevú a Rámával 

− Az élet meghonosítása más bolygókon (megoldások irodalomban, filmekben) 

− Egy másik galaxisba való eljutás nehézségeinek és a lehetséges megoldások 

összegyűjtése internetről, ezek megbeszélése 

− Néhány katasztrófafilm (részleteinek) megtekintése, beszélgetés azok fizikai hátteréről  

− Egy meteorbecsapódás megelőzési lehetőségei  

− Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló 

csillagászati módszerekről, műszerekről 

− Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése 

− Az idő valódi természetéből fakadó problémák felvetése 

− Önálló (a fizikai ismereteinkkel összhangban lévő) művek, alkotások készítése 

TÉMAKÖR: A kommunikáció fizikája 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 9 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− látja a fizikai ismeretek megjelenését napjaink technikai vívmányaiban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− gyakorlati tapasztalatok alapján ismeri a kommunikáció során használt eszközök 

működésének fizikai lényegét; 

− átlátja a virtuális valóság megalkotásának fizikai vonatkozásait; 
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− látja a hálózatokkal kapcsolatos alapvető ismeretek megjelenését a kommunikációs 

technológiában és a mesterséges intelligencia megvalósításában. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A korszerű mikrofonok és hangszórók működése 

− A korszerű kamerák és képernyők működése 

− Üzenetek, képek és hangok gyors továbbítása nagy távolságra 

− A mozgókép létrehozása, gyorsított és lassított felvételek 

− A térlátás fizikai alapjai, a térbeli képek létrehozásának néhány elterjedt módja 

− A virtuális valóság jelentése, néhány példa megismerése, kipróbálása 

− A kommunikációs hálózatok felismerése, néhány jellemzőjének megállapítása 

− Az idegsejt-hálózatok működésének elvi lényege 

− Mesterséges neurális hálózatok és alkalmazásuk 

FOGALMAK 
digitalizálás, vivőhullám, térlátás, virtuális valóság, hálózat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Mikrofonok, egyszerű hangszórók részekre bontása, a részek szerepének vizsgálata 

− A kereskedelemben kapható virtuális valóságot alkalmazó eszközök jellemzőinek 

megismerése 

− Az idegsejtek hálózatát bemutató modell készítése a környezetben található anyagok 

felhasználásával 

− Egy korszerű mozi bemutatása, a használt technikai megoldások számbavétele, azok 

fizikai lényegének megismerése 

TÉMAKÖR: A modern kor emberének nagy vállalkozásai a fizika területén 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− felismeri az iskolában tanult fizikai ismeretek és a jelen szoros kapcsolatát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri korunk legfontosabb fizikai kutatásait, az erre használt eszközöket; 

− egy-egy konkrét példán keresztül ismeri a jövő aktuális fejlesztési irányait, a 

legfontosabb tervezett nemzetközi projekteket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A részecskegyorsítók működésének kvantitatív ismerete 

− A CERN-ben zajló néhány kísérlet lényege és célja 

− A gravitáció kvantitatív (ismeretterjesztés szintű) modellje az általános 

relativitáselmélet alapján 

− Űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 

− Néhány nanorészecske felépítésének és alkalmazásának megismerése 

FOGALMAK 
részecskegyorsító, gravitációs hullám, űrtávcső, nanofizika 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



23 
 

− Kiselőadások, bemutatók készítése a tananyaghoz kapcsolódó választott témákban 

− A tananyag projektszerű feldolgozása: kiállítás, poszter, demonstráció, modell stb. 

készítése a választott témában és részterületen kisebb csoportokban 

− Anyaggyűjtés az első exobolygók felfedezésével kapcsolatban 

TÉMAKÖR: A józan ész és a fizika: Tudományos eredmények megjelenése a 

hírforrásainkban, környezetünkben 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a tudományos ismeretszerzést mint a megismerés megbízható és hatékony stratégiáját 

ismeri fel. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− bővíti a tudományos megismeréssel és a tudomány működésével kapcsolatos ismereteit; 

− néhány jellemző példán keresztül mérlegeli egy népszerű elképzelés, elmélet vagy 

felismerés tudományos megalapozottságát; 

−  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− Az ellenőrizhetőség és megismételhetőség szerepének megértése a tudomány 

működésében 

− Annak megértése, hogy a tudomány határai nem esnek egybe a valóság határaival 

− A tudományosnak tűnő, de valójában tudománytalan érvelés sajátosságainak 

felismerése, konkrét példák bemutatása 

− A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 

− Az asztrológia és asztronómia viszonya  

− A jövő tudományos alapú kutatása és a jóslás összevetése néhány konkrét példa 

segítségével 

FOGALMAK 
megismételhetőség, tudomány, hit, jövőkutatás, jóslás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Tudománytalan eljárások, módszerek gyűjtése az internetről, annak megmutatása, hogy 

hol sérülnek a tudományosság elvei 

− Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik 

− Beszélgetés és vita a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról 

− Tudománytörténeti vizsgálatok: hogyan segítette az asztrológia az asztronómia 

fejlődését (pl. Kepler, Tycho de Brahe munkássága) 

− Anyaggyűjtés néhány azóta beigazolódott korábbi tudományos elképzelésről 

TÉMAKÖR: Ahogy a fizika a múltat alakította 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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− átlátja a fizikai kutatások, technikai fejlődés történelemformáló szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− megismeri a közlekedési eszközök fejlődésének fizikai vonatkozásait; 

− történelmi példákat lát a fizikai ismeretek hadászati alkalmazásaira; 

− összehasonlítja a különböző korokból származó időmérő eszközök működési elvét, 

pontosságát; 

− átlátja egy-egy fontosabb fizikai felismerés technikai alkalmazássá válásának 

folyamatát s annak társadalmi következményeit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
− A tengeri közlekedés mérföldköveinek megismerése (vitorláshajók, gőzhajók, mai 

hajótípusok) 

− Egyes hajózási problémák és megoldásuk fizikai lényege (pl. hajók egyensúlyának 

problémái, katamaránok, vitorlások széllel szembeni haladása) 

− A szárazföldi közlekedés fejlődése a lovaskocsitól az elektromos autóig 

− A légi közlekedés mérföldkövei a léghajóktól a rakétákig 

− A haditechnika mérföldkövei (parittya, lőfegyverek, a huzagolás szerepe, radar, 

nukleáris fegyverek, drónok) 

− Az időmérés fejlődése (az időmérés eszközei, az órák története [napóra, mechanikus 

órák, kvarcórák, atomórák, különleges időmérési eljárások]) 

− Az időmérés szerepe a régi tengeri navigációban és a GPS helymeghatározásban 

FOGALMAK 
tőkesúly, perdület, huzagolás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
− Olyan hajókatasztrófák leírásainak gyűjtése, amelyekben a katasztrófa oka egyensúlyi 

problémákra vezethető vissza (pl. Vasa hajó) 

− Egy személygépkocsi műszaki leírásának elemzése, a benne szereplő műszaki, fizikai 

paraméterek értelmezése 

− Különböző személygépkocsi-típusok műszaki paramétereinek összehasonlítása 

− A megadott műszaki paraméterek alapján egy autó hatásfokának becslése, a 

hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása 

− Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési 

pontosságuk becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 

− Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában szereplő pusztító 

energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig, projektmunka keretében 

− Adatgyűjtés, táblázatkészítés, összehasonlítás a különböző közlekedési eszközök 

mozgási energiájáról, sebességéről, projektmunka keretében 
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1.1.3 KÉMIA  

A választható kémia modul célja, hogy a tanulókban – részben előzetes ismereteikre építve – 

kialakítsa a természettudományokkal – és benne a kémiával – kapcsolatos holisztikus 

szemléletmódot. Ez lehetővé teszi, hogy ne csak egy részletproblémával foglalkozzanak, hanem 

elhelyezzék azt a természettudományok, sőt a társadalom egészében is. Mindez szükséges 

ahhoz, hogy a tanulók a fenntarthatósággal, a globális kihívásokkal szemben megfelelően 

érzékenyek legyenek, és tevőlegesen is részt vehessenek azok kezelésében, megoldásában. 

A feldolgozandó témakörök életközeliek és – remélhetőleg – a tanulók számára érdekesek, 

olykor hasznosak is. 

A kémia modul foglalkozásait az aktív tevékenységi formák (párbeszéd, szerepjáték, esszé-, 

beszámoló- és poszterkészítés, IKT-használat mind az információk keresésében, mind azok 

feldolgozásában) jellemzik. Az ismeretek feldolgozása alapvetően probléma- és 

kontextusalapú. Nagy hangsúly kerül a társakkal való együttműködésre, annak további 

fejlesztésére. 

A kémia tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló felismeri, összegyűjti, csoportosítja, rendszerezi és értékeli 

a hétköznapi életben, a tanulói kísérletezések során, illetve a szaknyelvi környezetben 

megjelenő, a kémiához kapcsolódó információkat. A rendszerezett és értékelt 

természettudományos információkat társaival megosztja. 

Kommunikációs kompetenciák: A tanuló magabiztosan kommunikál írásban és szóban az 

anyanyelvén, ismeri és alkalmazza a legfontosabb természettudományos, különösen a 

kémiához kapcsolható legalapvetőbb szaknyelvi kifejezéseket. Egyszerű, a fizikai és kémiai 

tulajdonságokkal, a környezetvédelemmel, illetve a vegyipari tevékenységgel kapcsolatos 

médiatartalmakat, prezentációkat hoz létre, illetve szöveges feladatot old meg önállóan vagy 

csoportban dolgozva, annak érdekében, hogy általuk üzeneteket közvetítsen főként társai és 

korosztálya számára. 

Digitális kompetenciák: A tanuló magabiztosan használja a digitális technológiát kémiai 

tárgyú tartalmak keresésére, értelmezésére, elemzésére, a vizsgálatai során meghatározott 

adatok kiértékelésére. Ismeri azokat a szempontokat, amelyek alapján kiszűrhetők és helyesen 

értelmezhetők az áltudományos tartalmak a világhálón. A technológia felhasználásával a tanuló 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, esetleg modelleket, animációkat készít különböző 

témakörökben. A tanulás része az együttműködés és a kommunikáció, korszerű eszközökkel, 

felelős és etikus módon.  

Matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló a kémiai tanulmányai során gyakorlatot 

szerez a bizonyítékokon alapuló következtetések levonásában és az ezekre alapozott döntések 

meghozatalában. A kémiai tárgyú problémák megoldása során hipotézist alkot, az elvégzendő 

kísérleteket megtervezi, miközben fejlődik absztrakciós készsége. A mérlegelő elemzések 

során összefüggéseket vesz észre, ok-okozati viszonyokra jön rá, ami alapján egyszerűbb 

általánosításokat fogalmaz meg. 

Személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A kémiatanulás alapja az egyéni és a csoportos 

tevékenység. A tanulási tevékenységet vagy munkavégzést érintő csoportmunka során a tanuló 

felismeri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző 

tevékenységeket, illetve megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet 

vállal. 

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

tanuló a projektfeladatok megoldása során önállóan, illetve a csoporttagokkal közösen 

különböző médiatartalmakat, prezentációkat, rövidebb-hosszabb szöveges produktumokat hoz 

létre a tapasztalatok, eredmények, elemzések, illetve következtetések bemutatására. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló a kémiaórai tevékenysége 

során elsajátít számos olyan készséget, amely alkalmassá teszi arra, hogy képes legyen a 

feladatkörét érintő változó szerepekhez újító módon és rugalmasan alkalmazkodni. Felismeri a 

hétköznapi életben előforduló, kémiai tárgyú problémákban rejlő lehetőségeket, lehetőségeihez 

mérten hozzájárul a problémák megoldásához, az esélyeket és alternatívákat mérlegeli. 

Hatékonyan kommunikál másokkal, a többség álláspontját elfogadva vagy saját álláspontját 

megvédve érvel, mások érveit meghallgatja, azokat elfogadja vagy cáfolja. 

 

A 11. évfolyamon a természettudomány tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Kémia mindenhol 22 

Különleges és veszélyes anyagok 19 

Kémiai mítoszok nyomában 17 

Utazás a Nobel-díj körül 6 

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság 8 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Kémia mindenhol 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú 

médiatartalmak gyűjtésére; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű vizsgálatai alapján kiselőadásban vagy poszter segítségével bemutatja néhány 

közismert természetes és mesterséges élelmiszer összetételét; 

 ismeri és egyszerű példákkal szemlélteti az élelmiszeripar leggyakrabban alkalmazott 

állagjavító, illetve tartósító eljárásait; 

 kiselőadásban bemutatja a legfontosabb tisztítószerek összetételét, illetve szakszerű 

használatát; 

 ismeri a víz különleges tulajdonságait, mint a felületi feszültség, hőkapacitás, 

kölcsönhatások bizonyos anyagokkal; 

 ismeri és példákkal szemlélteti a víz kémiai reakciókban betöltött lehetséges szerepeit; 

 érveket sorakoztat fel a hagyományos és az alternatív üzemanyagok alkalmazása mellett és 

ellen; 

 kiselőadásban bemutatja a hazai gyógyszeripar vívmányait. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Megfigyelési és manuális készség fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Kémia a konyhában 

 A tisztálkodás anyagai 

 A víz különleges tulajdonságai 

 A víz lehetséges szerepei egy kémiai reakcióban 

 Gyógyszereink a régmúltban, a jelenben és a jövőben 

FOGALMAK 

pácsó, felületi feszültség, viszkozitás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A természetes és mesterséges ételfestékek előállítási módjainak feltérképezése az internet 

segítségével, természetes ételfestékek kinyerése egyszerű tanulókísérlettel, a vizsgálatok 

fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok értelmezése 

 Információgyűjtés azokról a kereskedelemben általánosan bevett eljárásokról, melyek által 

a különböző élelmiszerek frissebbnek tűnnek 

 Poszter vagy kiselőadás készítése a kenyér, a tej, a párizsi, a csokoládé, a cukrozott és a 

light üdítőitalok, a narancslé, illetve a vörösbor összetételéről 

 Egyszerű tanulókísérletek elvégzése a kenyér, a tej, a párizsi, a csokoládé, az üdítőitalok, 

a narancslé, illetve a vörösbor néhány összetevőjének kimutatására, a vizsgálatok 

szakszerű dokumentálása, a tapasztalatok értelmezése, a következtetések levonása, 

általánosítás 

 Egyszerű tanulókísérlet elvégzése a sóban található jódtartalmú vegyület jelenlétének 

kimutatására, a vegyület összetételének meghatározására 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése a pácolás kémiai hátteréről 

 A Mindentudás Egyeteme sorozat egy-egy témába illő előadásának megtekintése, majd 

közös beszélgetés, vagy az előadással kapcsolatos feladatlap kitöltése 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése a fogkrémek, a tusfürdők, a samponok, a szappanok, 

az arcszeszek, illetve a szájvizek összetételének bemutatására 

 Egyszerű tanulókísérlet mosószer kinyerésére vadgesztenyéből, a kinyert mosószer 

kipróbálása, a vizsgálatok fényképes és/vagy mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok 

értelmezése, általános következtetések megfogalmazása 

 A háztartásban előforduló vegyszerekkel kapcsolatos interaktív feladat készítése 

 Egyszerű tanulókísérletek elvégzése a felületi feszültség bemutatására (gemkapocs vagy 

őrölt bors a víz felszínén, „Mennyi gemkapocs fér el egy színültig töltött pohárban?”, 

különböző oldószerek párolgási sebességének vizsgálata), a vizsgálatok fényképes és/vagy 

mozgóképes dokumentálása 

 Animáció keresése vagy készítése a felületi feszültség szemléltetésére 
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 Tanulókísérlet tervezése a víz, az alkohol, az éter, az étolaj, illetve a benzin viszkozitásának 

összehasonlítására, hipotézisalkotás, a tapasztalatok összevetése az előzetes feltevéssel, a 

magyarázatok kémiai hátterének megadása, a következtetések levonása 

 A vízzel kapcsolatos kísérletgyűjtemény összeállítása az interneten található, megbízható 

forrásból származó, tartalmilag helyes videofelvételekből 

 Logikai térkép készítése a víz kémiai reakciókban betöltött lehetséges szerepeivel 

(reaktáns, termék, katalizátor) kapcsolatosan 

 Tanulókísérletek elvégzése vízre érzékeny műanyagokkal kapcsolatban (a pelenkatöltet 

viselkedésének vizsgálata, a mágikus jósló hal – Fortune Teller Miracle Fish – 

működésének vizsgálata), a vizsgálatok narrált videofilmes dokumentálása 

 Információgyűjtés, illetve kisfilmek megtekintése a légzsákok működéséről 

 Poszter készítése a kevésbé szokványos járművek (pl. rakéták) üzemanyagainak 

összetételével kapcsolatosan 

 Információgyűjtés és bemutatókészítés „Orvosságok a régmúltban és napjainkban” címmel 

 Kiselőadás a mai gyógyszerkutatásról, a gyógyszerfejlesztés kérdéseiről, a nagy hazai 

gyógyszercégekről 

 Filmelemzés a gyógyszerkutatásról, a jövő gyógyszereiről 

TÉMAKÖR: Különleges és veszélyes anyagok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 19 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egyedül vagy csoportban elvégez egyszerű kémiai kísérleteket leírás vagy szóbeli útmutatás 

alapján, és értékeli azok eredményét; 

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú 

médiatartalmak gyűjtésére; 

 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 projektmunka keretében mutatja be a bűnügyi helyszínelés kémiához kötődő vizsgálatait; 

 érti a vér- és vizeletvizsgálat fontosságát, ismeri a vér- és vizeletvizsgálati lelet felépítését; 

 érvelni tud a teljesítményfokozó szerek használatával szemben; 

 kiselőadásban mutatja be a természetes és szintetikus kábítószerek használata során 

kialakuló fizikai és pszichés függőségeket; 

 a természetes és mesterséges mérgeket a megfelelő csoportba sorolja, ismeri a gyakoribb 

vagy közismertebb mérgek mérgezési tüneteit; 

 érti, hogy egy vegyület mérgező tulajdonsága nem a vegyület eredetétől függ; 

 projektmunka során beszámol a legismertebb vegyi fegyverek összetételéről, az 

alkalmazásuk történelmi és politikai jelentőségéről; 
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 projektmunka keretében beszámol a különböző robbanóanyagokról, a bányászati és katonai 

alkalmazási területekről; 

 tanári felügyelettel, megbízható leírás alapján elvégez egyszerű, tűzjelenséggel járó 

látványos kísérleteket; 

 beszámol néhány különleges anyag tulajdonságáról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Kísérletek értelmezése és biztonságos megvalósítása 

 A társakkal való együttműködés fejlesztése 

 Az analógiás gondolkodás fejlesztése 

 A rendszerezőképesség fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés és -megosztás digitális eszközzel 

 A vér és a vizelet 

 Mérgek, mérgezések 

 Vegyi fegyverek 

 Robbanó és gyújtó hatású anyagok 

 Pirotechnikai anyagok 

 Különleges anyagok 

FOGALMAK 

akut mérgezés, krónikus mérgezés, letális dózis, LD50, letális koncentráció, LC50, könnygáz, 

idegméreg, vérméreg, sejtméreg, robbanóanyag, iniciáló anyag, intelligens anyagok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Projektfeladat „Helyszínelő leszek!” címmel  

 Információgyűjtés a vér összetételéről, illetve eljárásokról, amelyekkel az összetételben 

mutatkozó eltérés (pl. vércukorszint, alkohol, kábítószer, gyógyszer, méreg) gyorsan 

igazolható; bemutató vagy poszter készítése az összegyűjtött információkról 

 Információgyűjtés a vizelet összetételéről, illetve eljárásokról, amelyekkel az összetételben 

mutatkozó eltérés (pl. aceton, kábítószer, doppingszer, gyógyszer, méreg) gyorsan 

igazolható; bemutató vagy poszter készítése az összegyűjtött információkról 

 Rövid videofelvételek megtekintése a vér-, illetve vizeletvizsgálatról 

 Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Egy időre vagy örökre tiltsák el a teljesítményfokozó 

sportolót?” címmel 

 Kiselőadás „Természetes és szintetikus tudatmódosító szerek” címmel 

 A kábítószerpótló anyagok feltérképezése, az összegyűjtött információk bemutatása 

poszter segítségével 

 Kábítószerekkel és kábítószerpótló anyagokkal kapcsolatos informatív és érdekes filmek 

keresése az interneten, azok közös megtekintése, megbeszélése 

 Információgyűjtés a különböző mérgek (báriumvegyületek, arzénvegyületek, cianidok, 

ólomvegyületek, atropin, ricin, kadmiumvegyületek, higanyvegyületek) működéséről; 

poszter készítése 

 Mérgező növények, növényi mérgek, információgyűjtés a szabadon termő növények 

gyűjtéséről, az esetleges kockázatokról 
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 Mérgező gombák (nagygombák, penészgombák), gombamérgezések, a legveszélyesebb 

gombák méreganyagai, hatásuk, a mérgezés elkerülése, gyógykezelés 

 Állati mérgek, mérgezések, csalánozók, pókok, skorpiók, kígyók mérgei, esetleges 

ellenszerek 

 Projektfeladat „Mérgezések a múltban és napjainkban” címmel 

 Fémionok és anionok vizes oldatokból egymás mellett történő kimutatása egyszerű 

tanulókísérletekkel, a tapasztalatok dokumentálása és értelmezése, általános 

következtetések levonása, a fémionok csoportokba sorolása 

 Projektfeladat „Vegyi fegyverek” címmel 

 Kiselőadás a könnygázokról, ingerlő harci anyagokról, hólyaghúzó harci anyagokról, 

idegmérgekről 

 A bináris vegyi fegyverek működésének feltérképezése 

 Kisfilm megtekintése a II. világháborúban alkalmazott gázkamrákról 

 Kiselőadás vagy bemutató készítése a gázálarcok működésének szemléltetésére 

 Információgyűjtés a lőporról, a dinamitról, az iniciáló anyagokról, illetve az ammónium-

nitrát alapú robbanóanyagokról 

 Kiselőadás a dinamit kifejlesztéséről, a harci és bányászati felhasználásáról 

 Kisfilm megtekintése a Molotov-koktél, illetve a napalm működéséről 

 Prezentáció készítése a pirotechnikai anyagokról (tűzijáték, gyufa, villanó keverékek, 

csillagszórók, bengáli tűz, görögtűz, petárdák), a pirotechnikai anyagok biztonságos és 

legális használatának hangsúlyozása 

 Beszélgetés az otthoni, ellenőrzés nélkül végzett kísérletek veszélyeiről 

 Csillagszórók készítése és kipróbálása tanulókísérletben, a kísérlet fényképes és/vagy 

mozgóképes dokumentálása, a tapasztalatok alapján egyszerű következtetések levonása 

 Kisfilm megtekintése a tűzijátékok működéséről, a tűzijátékbombákban található keverék 

összetételéről 

 Kiselőadás a tűzoltás elvi alapjairól, a tűzoltó anyagokról, a tűzoltó készülékek 

működéséről 

 Poszter készítése az aerogélekről, illetve a speciális gyurmák összetételéről 

 Információgyűjtés illóolajok növényekből történő kinyeréséről, egyszerű tanulókísérlet 

elvégzése, a vizsgálat dokumentálása 

 Kiselőadás a biológiailag lebomló műanyagok összetételéről, a lebomlás folyamatáról 

 Interaktív feladat készítése a különböző veszélyes és különleges anyagokkal kapcsolatban 

 Film megtekintése vagy információgyűjtés a 21. század korszerű anyagairól, az ún. 

intelligens anyagokról 

TÉMAKÖR: Kémiai mítoszok nyomában 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú 

médiatartalmak gyűjtésére; 
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 magabiztosan használ magyar és idegen nyelvű mobiltelefonos/táblagépes applikációkat 

kémiai tárgyú információk keresésére; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti a különbséget a tudományos és az áltudományos információk között, konkrét példákat 

mond a köznapi életből tudományos és áltudományos ismeretekre, információkra; 

 ismeri a tudományos megközelítés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, 

ellenőrizhetőség, bizonyíthatóság); 

 látja az áltudományos megközelítés lényegét (feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), 

felismeri az áltudományosságra utaló legfontosabb jeleket; 

 meggyőzően érvel a tudományos bizonyítás jelentősége mellett.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Holisztikus szemlélet fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Kémiai tévhitek 

FOGALMAK 

transzzsírsavak, bioetanol, biodízel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének kiselőadás formájában történő 

feldolgozása 

 A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének szerepjátékszerű feldolgozása 

 A „Száz kémiai mítosz” című könyv néhány fejezetének esszé formában történő 

feldolgozása 

 Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Jobbak a biozöldségek?” címmel 

 Érvelő beszélgetés lefolytatása „A természetes egészséges, a mesterséges káros” címmel, 

ellenpéldák gyűjtése 

 Érvelő beszélgetés „Ásványvizet vagy csapvizet igyunk inkább?” címmel 

 Kiselőadás „Lehet-e okos (smart) a víz?” címmel 

 Érvelő esszé készítése a méregtelenítés kérdésében 

 Érvelő beszélgetés a homeopátia kérdéskörében 

 Szerepjátékkal egybekötött diskurzus „Melyik a jobb: a margarin vagy a vaj?” címmel 

 Adatgyűjtés a „francia paradoxon” témakörében 

 Érvelő beszélgetés az élelmiszer-adalékok káros és hasznos tulajdonságáról 

 Érvelő esszé készítése a bioüzemanyagokról 

 Kémiai ismeretekkel kapcsolatos „városi legendák” gyűjtése, kiselőadásban történő 

bemutatása 

 Szerepjátékkal egybekötött beszélgetés „Melyik a jobb: az ásványvíz vagy a csapvíz?” 

címmel 

 Érvelő esszé készítése az arzénnal szennyezett magyarországi vizekről 
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 Kiselőadás tartása a csodavizekről (pi-víz, csökkentett deutériumtartalmú víz, oxigénben 

dúsított víz stb.) és azok vélt jótékony hatásáról, valamint annak cáfolatáról 

 Szerepjátékkal kombinált beszélgetés a műanyagok használatának előnyeiről és 

hátrányairól 

 Egyszerű kísérlet elvégzése a víz „szennyezettségének” kimutatására: víz elektrolízise 

vaselektródok között 

 Beszélgetés „Lehet-e tűzvész az űrhajókon?” témában 

TÉMAKÖR: Utazás a Nobel-díj körül 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú 

médiatartalmak gyűjtésére; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogy egy sikeres kutatási eredmény sokszor hosszú évek egyéni és csapatmunkájának 

a gyümölcse; 

 kiselőadásban beszámol néhány nemzetközileg elismert hazai és külföldi kutató 

tevékenységéről, az elért eredményekről; 

 példákat mond magyar Nobel-díjasokra, nagy vonalakban ismeri az elismert eredményüket; 

 példákat mond kémiai Nobel-díjasokra, megjelölve a kémia terén elért sikereiket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Holisztikus szemlélet fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 A Nobel-díj 

 Kémiai Nobel-díjasok 

FOGALMAK 

Nincs új fogalom. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Alfred Nobel életútjának ismertetése kiselőadás keretében 

 Szerepjáték Alfred Nobel életének néhány epizódjával kapcsolatban 

 Érvelő beszélgetés kezdeményezése „Lehet-e békedíjat elnevezni arról, aki a dinamitot 

kifejlesztette?” címmel 

 Adatok gyűjtése olyan kémikusokról, akik bár megérdemelték volna, mégsem kaptak 

Nobel-díjat 

 Néhány kiválasztott Nobel-díjas kémikus életének és munkásságának feldolgozása 

 Akik több Nobel-díjat is kaptak: a Curie-házaspár életének és munkásságának feldolgozása 
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 Akitől majdnem visszavonták a kémiai Nobel-díjat: érvelő beszélgetés Fritz Haber 

ellentmondásos munkásságáról 

 Miért csak a DNS-molekula szerkezetének meghatározása után 9 évvel adtak ezért a 

felfedezésért orvosi Nobel-díjat? – kiselőadás tartása 

 Magyar származású kémiai Nobel-díjasok: poszter készítése 

 A Szent-Györgyi Alberttel készült interjú megtekintése és megbeszélése 

TÉMAKÖR: Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismer megbízható magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat kémiai tárgyú 

médiatartalmak gyűjtésére; 

 mobiltelefonos/táblagépes alkalmazások segítségével médiatartalmakat, illetve 

bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a globális klímaváltozás következményeit, érti az emberiség előtt álló globális 

probléma kezelésének halaszthatatlanságát; 

 meggyőzően érvel az élhető környezet fenntartásának szükségessége mellett; 

 életciklus-elemzéseket végez néhány, a mindennapokban használt termék esetében; 

 a kibocsátott háztartási hulladék mennyiségének csökkentését megtervezi; 

 ismeri a különböző alternatív energiaforrások előnyeit és hátrányait, valamint az 

energiaforrásokhoz történő hozzáférés, illetve a felhasználás esetleges korlátait. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

 Holisztikus szemlélet fejlesztése 

 A társakkal való együttműködés képességének fejlesztése 

 Alkotás digitális eszközzel 

 Információkeresés digitális eszközzel 

 Az élhető környezet fenntartása 

 A tiszta víz problémája 

 A hulladékok termelése és kezelése 

 Alternatív energiák a jövőben 

FOGALMAK 

életciklus-elemzés, tervezett elavulás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Információgyűjtés a légkör összetétele és a klíma kapcsolatáról a földtörténeti és történelmi 

korokból 

 A klímaváltozással kapcsolatos aktuális híradások (újságcikkek, digitális hírportálok 

cikkei, médiatartalmak) keresése 

 Grafikonok, adatok elemzése a klímaváltozást okozó gázokkal, valamint a klímaváltozás 

következményeivel kapcsolatban 
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 Beszélgetés a klímaváltozás következményeiről és az alkalmazkodás lehetséges módjairól 

egyéni és közösségi szinten 

 A Föld vízkészleteinek bemutatása, azok kémiai összetételének, felhasználhatóságának 

lehetőségei 

 Információkeresés a Föld vízháztartásának változásáról és az ehhez kötődő társadalmi és 

gazdasági kérdésekről 

 Információgyűjtés a helyi vezetékes víz kémiai összetételével, annak ellenőrzésével 

kapcsolatban, az adatok összehasonlítása más terület/település vezetékes vizével, illetve a 

kereskedelemben kapható palackos vizekkel 

 Egy termék (pl. PET palack vagy mobiltelefon) életciklusának elemzése, bemutatása 

poszteren vagy digitális eszközön 

 Videofilm megtekintése a tervezett elavulásról, érvelő párbeszéd annak előnyeiről és 

hátrányairól 

 „Gyenge láncszemek a termékekben” címmel gyűjtőmunka a háztartásban fellelhető, 

valószínűsíthetően a tervezett elavulásnak áldozatul eső tárgyakról, azok bemutatása 

 Videofilm készítése egy helyi, hulladékokkal kapcsolatos problémáról, valamint terv 

készítése a lehetséges megoldásra 

 Interjú készítése egy helyi vállalkozóval, politikussal, tisztségviselővel egy aktuális helyi 

környezeti problémáról, valamint annak megoldási lehetőségeiről 

 Saját lakóház energetikai korszerűsítésének megtervezése bekerülési adatokkal 

alátámasztva 

 A Mindentudás Egyeteme sorozat egy-egy témába illő előadásának megtekintése, majd 

közös beszélgetés, vagy az előadással kapcsolatos feladatlap kitöltése 

 Egyéni vagy családi terv készítése a fenntarthatóbb életmód kialakítására (otthon, 

táplálkozás, fogyasztás, tudatos vásárlás, hulladékkezelés, energiatakarékosság, 

közlekedés stb.) 

 Projektfeladat: Egy élhető és fenntartható település megtervezése 
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1.1.4    FÖLDRAJZ  

A 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet összefüggéseivel, 

kölcsönhatásaival foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint a középiskola 

9. és 10. osztályában elsajátított földrajzi, természet- és társadalomtudományi ismeretekre. A 

tananyag a múltból kiindulva a jelen folyamataira, jelenségeire és azok lehetséges jövőbeli 

következményeire összpontosít, építve a hagyományos és digitális térképi, grafikus és szöveges 

adatforrásokból megszerezhető információkra. 

A tananyag a Földünk egészére ható földrajzi kérdéseket, 21. századi kihívásokat állítja a 

középpontba. Célja, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését a mindennapi életünket, de akár az 

emberiség jövőjét is befolyásoló folyamatokra és jelenségekre.  

Ebben a képzési szakaszban is fontos a tananyag feldolgozása során elsajátított földrajzi tudás 

és a mindennapi élet történései, döntéshelyzetei közötti kapcsolatok bemutatása. A tananyag 

tudatosan épít a tanulók más forrásokból (média, világháló, utazások stb.) megszerzett földrajzi 

ismereteinek és a korábbi évfolyamokon kialakított készségek, képességek és saját 

tapasztalatok tanórai alkalmazására.  

A földrajzoktatás hozzájárul ahhoz, hogy a középiskolai tanulmányok befejezésekor a tanuló 

biztonsággal eligazodjon a természeti és a társadalmi környezetben, illetve földrajzi ismereteit 

alkalmazni tudja a mindennapi életben. Fontos szerepet játszik abban, hogy a tanuló felnőtt 

élete során reálisan tudja értékelni a természeti veszélyeket és a környezeti kockázatokat, tudjon 

helyes döntést hozni. Kialakítja a tanulóban a földrajzi problémák iránti érzékenységet, 

valamint az azokra való reflektálás, a tudatos és felelős véleménynyilvánítás képességét.  

A földrajzoktatás ahhoz is hozzájárul, hogy az iskolából kilépő tanuló felelősen döntsön az 

állampolgári szerep gyakorlása során, valamint kialakuljon benne az igény arra, hogy későbbi 

élete folyamán önállóan gyarapítsa tovább földrajzi ismereteit. 

A földrajz tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: Szüntelenül változó és globalizálódó világunk megismeréséhez, 

megértéséhez elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás, információszerzés és a nyitott 

gondolkodás, amely elképzelhetetlen a tanuló kezdetben még irányított, majd egyre önállóbbá 

váló információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanulás-tanítási folyamatnak hozzá kell 

járulnia az információszerzés és -feldolgozás készségének fejlesztéséhez, különös tekintettel a 

digitális világ nyújtotta lehetőségek felhasználására. A földrajztanulás célja, hogy elősegítse a 

megszerzett ismeretek alkalmazását a mindennapi élet különböző területein, támogassa az 

egyéni igényekkel összhangban lévő önirányító és önfejlesztő tanulás képességének fejlődését. 

Cél, hogy a tanuló képes legyen a földrajzi-földtudományi, gazdasági, társadalmi és 

környezetvédelmi jellegű információk felismerésére és összegyűjtésére a valós térben (például 

terepen) csakúgy, mint különböző információhordozókból (például újságcikkek, grafikonok, 

térképek, híradások, forrásszövegek, karikatúrák, képek, ábrák elemzése révén). 

A kommunikációs kompetenciák: A különféle szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve 

értékelési módszerek alkalmazásával a földrajztanítás segíti az anyanyelvi kommunikáció 

fejlődését. A földrajzi információk értelmezése során fejlődik a tanuló érvelésen alapuló 

egészséges vitakészsége. A kommunikációs kompetenciák fejlesztését segítik a földrajzi 

tartalmú információk értelmezését elváró írásbeli és szóbeli – közöttük a prezentációhoz 

kapcsolódó – feladatok megoldása. A különböző forrásokból gyűjtött információk, leírások 

értelmezése és feldolgozása hozzájárul a szövegértési kompetencia fejlesztéséhez. 

A digitális kompetenciák: A korszerű földrajzoktatás elképzelhetetlen a digitális világ 

nyújtotta aktuális információk tanításba való beépítése nélkül. Ehhez szükség van a tanuló 

digitális kompetenciáinak alkalmazására. A tanulási-tanítási folyamat tudatosan épít a digitális 

térképek, térinformatikai szoftverek alkalmazására, elemzések elvégzésére, földrajzi 
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összefüggések felismerésére és megértésére. Az adatok összegyűjtése és felhasználása mellett 

fontos feladatnak tartja az adatbázisok, információforrások értő, mérlegelő szemléletének 

kialakítását, a tudatos felhasználóvá válás támogatását. A projektfeladatok, önálló vagy 

csoportban végzett kutatások fejlesztik a tudatos közösségi információáramlást, a tudás 

hálózatos megosztásának képességét. A földrajztanítás tudatosan épít a tanuló prezentációs 

képességére, ösztönzi a földrajzi folyamatok digitális eszközökkel történő bemutatását.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A földrajztanítás során a földrajzi problémák 

kezdetben közös, majd csoportos vagy önálló megoldásán keresztül lehetőség nyílik a 

gondolkodási készségek, elsősorban az elemzés, a rendszerezés, a valós vagy 

modellkísérleteken alapuló tapasztalást követő következtetés és problémamegoldás 

fejlesztésére. A földrajztanítás fontos célja az analógiás gondolkodás, a sokféleségben rejlő 

azonosságok és különbségek összehasonlítási készségének fejlesztése. A különböző földrajzi 

folyamatok vizsgálata során szükség van az analitikus és a szintetizáló gondolkodásra. Előtérbe 

kerül az új megoldási ötletek megfogalmazása, azaz a kreatív gondolkodás fejlesztése, ezzel 

párhuzamosan pedig nagy hangsúlyt kap a tanulói döntéshozatal, az alternatívák 

végiggondolása, a kockázatvállalás, az értékelés, az érvelés és a legjobb megoldási lehetőségek 

kiválasztása. Fontos feladat a mérlegelő gondolkodás megerősítése. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A földrajz elsősorban a társadalomföldrajzi 

témák feldolgozásával hozzájárul a világ társadalmi-kulturális sokszínűségének 

megismertetéséhez, ehhez társul a más kultúrák, szokások iránti érdeklődés és tisztelet 

kialakulásának támogatása. A csoportos és interaktív munkamódszerek alkalmazása során 

lehetőség nyílik az egyéni és a kollektív felelősség tudatosítására. A kooperatív módszerek 

alkalmazása lehetővé teszi a tanuló szociális kompetenciáinak fejlesztését, amelyek 

elengedhetetlenek ahhoz, hogy későbbi élete során képes legyen hatékony és konstruktív 

módon részt venni a társadalmi életben, és szükség esetén kezelni tudja a felmerülő 

konfliktusokat. 

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

társadalmi, kulturális sokszínűségének bemutatásával a földrajzoktatás segíti a kulturális 

értékek megismerését, emellett hozzájárul a kulturális identitás tudatosításához, a kulturális 

értékeink és hagyományaink megőrzése iránti igény kialakításához. Az önállóan vagy 

csoportosan létrehozott produktumot (például modell, prezentáció) elváró feladatok 

hozzájárulnak a kreatív alkotás és önkifejezés képességének fejlődéséhez. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: Modern földrajzoktatásunk révén 

napjaink társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatainak megismerése nagymértékben 

hozzájárul a társadalmi-gazdasági élet eseményeiben történő eligazodáshoz, az aktív, kreatív, a 

körülményekhez rugalmasan alkalmazkodó állampolgárrá váláshoz. Az oktatás a modern 

gazdasági élet sikeres szereplőinek bemutatásával hozzájárul az innováció szerepének, a 

munkaerőpiac igényeinek megismeréséhez, ez pedig hatással van a munkavállalói és a 

vállalkozói kompetencia fejlődésére. 

 

A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 68 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt óraszám 

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó 

igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 

8 

Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai  8 

Demográfiai válsághelyzetek és következményei 8 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a 

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti 

következmények 

8 
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Az éghajlatváltozás kérdései 7 

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi 

vonatkozásai 

7 

Hulladéktermelés és -felhasználás 7 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 8 

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 11 

Összes óraszám 72 

TÉMAKÖR: Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények, 

átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– környezeti szemlélettel rendelkezik a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával 

kapcsolatos információk megítélésében; 

– felismeri a környezeti szempontok érvényesítésének fontosságát napjaink 

energiagazdaságában és a nyersanyagok kitermelésében. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– érti a gazdaság energia- és nyersanyagigényének változásához, átalakulásához vezető 

folyamatokat; 

– bemutatja a nyersanyag és a fosszilis energiahordozók, illetve az azokat felhasználók 

térbeli elhelyezkedésének átalakulását és összefüggéseit;  

– érveket fogalmaz meg az energiahatékonyság, a fenntarthatóság és a környezeti 

szempontok érvényesítése érdekében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– Fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, hagyományos és nem hagyományos 

szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 

– Megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségek (hő, áram) 

– Környezeti szemléletformálás a fosszilis energiahordozók és a klímaváltozás 

kapcsolatrendszerének megértésén keresztül 

– Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek. Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése 

a kőzetek kémiai összetétele, a technológia fejlettsége és a gazdasági környezet között  

– A rendszerszintű, analizáló és szintetizáló gondolkodás fejlesztése az uránbányászat, 

atomenergia, radioaktív hulladéklerakás vertikum megismerésén és megértésén keresztül 

– Környezetvédelmi szemlélet fejlesztése a meddőhányók lerakása, kezelése és 

újrahasznosítása kapcsán 

– Az ipar időben változó nyersanyagigénye. A periódusos rendszer egyes elemeinek ipari 

felhasználása és előfordulásuk a litoszférában (ásványokban, kőzetekben) 

– Összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a nyersanyag és a fosszilis 

energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének elemzése kapcsán  

– Szemléletformálás erősítése az ipar fejlődése során változó nyersanyagigények felismerése 

kapcsán: a 21. században újabb és újabb kőzetek válnak érccé 

– A felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi és fenntarthatósági 

érdekek és érvek mentén 

FOGALMAK 

megújuló és nem megújuló, energiahatékonyság 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 
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– Mobiltelefonban lévő elemeket hordozó ásványok és kőzetek felkutatása, előfordulási 

helyük és gyakoriságuk 

– Kémia és földrajz tantárgyi kapcsolatok erősítése. Önálló vagy kooperatív technika 

alkalmazása: a periódusos rendszer egy tetszőleges elemének ipari felhasználása, 

előfordulása ásványokban, kőzetekben, bányászata 

– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés a nyersanyagigények időbeli 

változásával kapcsolatban 

– Hagyományos vagy online sajtótermékekből adatgyűjtés az olaj árának időbeli 

változásával kapcsolatban, összefüggés keresése az ár alakulása és a világpolitikai, 

gazdasági környezet változása között 

– Adatgyűjtés és -elemzés az egyes energiahordozók és nyersanyagok kimerülésének 

prognózisaival és következményeivel kapcsolatban 

– Szűkebb és tágabb lakókörnyezetünk nyersanyaglelőhelyeinek felmérése 

– Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy 

ilyen létesítmény felkeresése 

TÉMAKÖR: Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– érti a mezőgazdaság, az élelmiszer-előállítás és -fogyasztás gazdasági és környezeti 

összefüggéseit;  

– ismeri a bio- és ökogazdálkodás sajátosságait; 

– megfogalmazza az élelmiszerhiány és a pazarlás együttes jelenlétének okait, magyarázza a 

probléma megoldására tett lépések kétarcúságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a környezet- és egészségtudatos fogyasztói magatartás fontosságát, lehetőségeinek 

megfelelően törekszik ennek megvalósítására; 

– érti és hazai, valamint nemzetközi példákkal támasztja alá a mezőgazdasági termelés 

környezeti vonzatait; 

– önálló véleményt fogalmaz meg az különféle táplálkozási szokásokról, a túlfogyasztás 

egészségügyi veszélyeiről. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

– A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelésre ható természeti és 

társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

– Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése a mezőgazdasági termelés vonzatai 

(talajhasználat, kemikáliák, öntözés, vízkészlet változása, erdőirtás, talajerózió, 

mezőgazdasági területek csökkenése, energiafelhasználás, fenntarthatóság) közötti 

kapcsolatok értelmezése által 

– Az egyéni és közösségi felelősségvállalás formálása az élelmiszer-termelés 

ellentmondásainak, az élelmiszerhiány és a túltermelés okainak feltárása által 

– A felelős és környezettudatos gondolkodás fejlesztése az öko- és a biogazdálkodás 

jellemzőinek és kritikájának megismerésével 

– Az élelmiszer-kereskedelem hazai és nemzetközi jellemzői, a fair trade kereskedelem, az 

élelmezési válság mint a globális kapitalizmus következményének bemutatása 

– Az élelmiszer-pazarlás okai, megoldási lehetőségei, az élelmiszerbankok jelentősége, 

genetikailag módosított termékek (GMO) az élelmiszer-ellátásban 
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– A tudatos és helyes, kiegyensúlyozott táplálkozás jellemzői, különböző táplálkozási 

szokások (vegetáriánus, vegán, flexitarianizmus stb.) 

FOGALMAK  

fair trade, élelmiszer-pazarlás, élelmiszerbank, GMO, ökogazdálkodás, biogazdálkodás 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Képek, leírások alapján a mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák 

felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

– Adatok, térképek elemzése az élelmiszerválság időbeli alakulásáról 

– Gondolattérkép készítése az éhezés és a túltápláltság okairól 

– A család élelmiszer-veszteségének kiszámítása, a felmérés folyamatának megtervezése 

– Megoldható-e a Föld élelmezési problémája? Érvelés mellette és ellene 

– Érvelés a szezonális és a közelben megtermelt élelmiszerek fogyasztása mellett és ellen 

– Növényi vagy állati eredetű élelmiszerekkel gazdaságosabb táplálkozni? Érvelés a 

táplálkozási és energiapiramis értelmezése alapján 

– Statisztika készítése az osztály tanulói által elfogyasztott növényi és állati eredetű táplálék 

arányának meghatározása céljából 

– Túlzott vagy felesleges élelmiszer-fogyasztásra csábító reklámok, reklámszlogenek 

összegyűjtése, azok értelmezése és magyarázata 

– Az élelmiszerválság által sújtott országok, térségek ábrázolása térképen az okok 

feltüntetésével 

– Mit tehet egy középiskolás az élelmiszer-pazarlás csökkentéséért? – ötletbörze, a 

javaslatok rendszerezése, megvitatása 

– Figyelemfelhívó plakátok készítése az élelmiszer-pazarlásról és élelmiszerhiányról, a 

tudatos fogyasztói magatartás fontosságáról 

– A talajt ért környezetkárosító hatások rendszerezése gondolattérképen 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy, az élelmiszer-termelés 

következtében bekövetkezett környezeti káresemény tárgyalására 

– Az egészségmegőrzéshez szükséges szemléletmód fejlesztése kortárs előadókkal 

– Virtuális vagy lehetőség szerint valódi séta ökogazdaságban és ökoházban, a látottak közös 

megbeszélése 

– Véleményütköztetés az élelmiszer-önrendelkezési mozgalmakról 

– Érvelés a génmódosított élőlények termesztése és fogyasztása mellett és ellen 

TÉMAKÖR: Demográfiai válsághelyzetek és következményei 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megnevezi a demográfiai válsághelyzetek kialakulásához vezető okokat és azok 

társadalmi-gazdasági összefüggéseit; 

– összeveti a földünk különböző térségeiben jelenleg egyidőben jelenlévő demográfiai 

folyamatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli napjaink demográfiai válságfolyamatait, a megoldásukra hozott 

intézkedéseket;  

– önálló véleményt fogalmaz meg a demográfiai folyamatokkal kapcsolatban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK   
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– Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a térben és időben különböző 

okokból kialakuló demográfiai változások magyarázata alapján  

– A veszélyek és kockázatok reális értékelési képességének kialakítása és fejlesztése, a 

tanuló felelős, proaktív és preventív magatartásának erősítése a demográfiai változások és 

válsághelyzetek társadalmi és gazdasági következményeinek bemutatásával  

– A demográfiai válsághelyzetek és következményeik komplex értelmezése, a hatásokra való 

felkészülés és cselekvés képességének kialakítása és fejlesztése, a tanuló érzékenyítése az 

eltérő gazdasági és kulturális hátterű emberek problémái iránt  

– Eltérő térségek – eltérő demográfiai problémák: A Föld különböző térségeinek népességét 

befolyásoló természeti és társadalmi-gazdasági folyamatok és összefüggések 

– A demográfiai válság változások rövid és hosszú távú következményei és kockázatai 

hazánkban és a világon (gazdasági, társadalmi, kulturális, egészségügyi vonatkozások, 

migráció) 

– Megoldási lehetőségek és alkalmazkodási stratégiák egyéni, közösségi, nemzeti és 

nemzetközi szinten 

FOGALMAK 

családpolitika, demográfiai folyamatok 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó 

természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

– Napi hírek alapján Magyarország demográfiai problémáinak és megoldási lehetőségeinek 

kiscsoportos megbeszélése 

– Egy-egy migrációs probléma kronológiájának elkészítése 

– Akcióterv készítése a fogadó társadalmak problémáiról és megoldási stratégiáiról 

(projektmunka) 

– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hazai vagy nemzetközi demográfiai probléma 

feldolgozása saját kutatás alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

– A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának megismerése szépirodalmi és 

kortárs kulturális példák alapján 

– A demográfiai válsághelyzetek okainak és folyamatának bemutatása a drámapedagógia 

eszközeivel 

– A Föld népessége 2050-ben: kreatív pályázat szervezése (esszé, vers, próza, montázs, rajz, 

festmény, plasztika) 

TÉMAKÖR: Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a 

hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– igazolja a szolgáltatások felértékelődő szerepét napjaink társadalmi-gazdasági életében;  

– összehasonlítja a közlekedési-szállítási módok, illetve a turizmus különböző típusainak 

gazdasági-környezeti sajátosságait, összefüggéseit; 

– példákkal igazolja a világháló nyújtotta hálózatosodási lehetőségek előnyeit és veszélyeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– képes környezeti szempontok mérlegelésére a szolgáltatások igénybevételekor; 

– ismeri a közlekedés környezetkárosító folyamatait, érti következményeit; 

– személyes döntéseiben a környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal jellemzi. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földrajzi összefüggések felismerésének fejlesztése a közlekedés mint gazdasági ág 

szerepének, társadalmi-gazdasági fejlődést befolyásoló hatásának igazolásával, a 21. 

századi közlekedési hálózatok sajátos vonásainak bemutatásával 

– A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a közlekedés mindennapi életet befolyásoló 

szerepének, az utazástervezés napi gyakorlatának leírásával 

– A környezettudatos gondolkodás és döntéshozatal igényének elmélyítése a közlekedési 

eredetű környezetkárosítás felismerésével, a mérséklés lehetőségeinek megnevezésével 

– A természeti és a társadalmi-kulturális értékek megismerése és megőrzése iránti igény 

elmélyítése, érdeklődés kialakítása más kultúrák értékeinek megismerése iránt turisztikai 

vonzerők, célpontok megnevezésével, bemutatásával 

– A fenntarthatóságot szem előtt tartó utazói magatartás kialakítása a turizmus különböző 

típusainak (pl. tömegturizmus, ökoturizmus) összehasonlításával 

– Az összefüggésekben való, logikus gondolkodás képességének fejlesztése a szolgáltatások 

bővülése és a világháló nyújtotta lehetőségek közötti kapcsolatok felismerésével 

– A tudatos fogyasztói magatartás fejlesztése az e-vásárlás jellemzőinek megismerésével 

FOGALMAK  

tömegturizmus, ökoturizmus, luxusturizmus, szolgáltatás- és bevásárlóturizmus, e-bank, e-

ügyintézés 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Adatok gyűjtése és szemléletes ábrázolása a közlekedés, a szállítás gazdasági szerepének 

igazolására 

– Legyőzhető távolságok – virtuális kiállítás tervezése, prezentáció készítése a közlekedés 

20-21. századi fejlődésének bemutatására 

– Utazástervezési, logisztikai feladatok megoldása a világháló segítségével 

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a közlekedés okozta környezetkárosításról  

– Prezentáció, poszter a tervezett, illetve élménybeszámoló az átélt utazási élményekről  

– Virtuális utazás megtervezése egy kiválasztott turisztikai célpont meglátogatására  

– Információgyűjtés és beszámoló készítése a turizmus okozta környezetkárosításról  

– Vita a közösségi média használatának a turizmusra gyakorolt előnyeiről és veszélyeiről 

– Tapasztalatcsere az e-vásárlásról 

– Információgyűjtés az interneten keresztül igénybe vehető szolgáltatásokról 

– Visszatekintő beszélgetés a szülőkkel, nagyszülőkkel az ő fiatalkorukban elérhető 

szolgáltatásokról. A tapasztalatok tanórai közös megbeszélése, értelmezése 

TÉMAKÖR: Az éghajlatváltozás kérdései 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az éghajlatváltozás következményeit a különböző földrajzi övek természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamataiban;  

– megfogalmaz az éghajlatváltozás mérséklését segítő, illetve a megváltozó éghajlati 

sajátosságokhoz történő alkalmazkodást segítő egyéni és társadalmi stratégiákat; 
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– érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati 

összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– példákat mond a Föld klímaváltozás következményeivel leginkább érintett területeire, 

értékeli a Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémákat; 

– értelmezi az éghajlatváltozással kapcsolatban megjelenő híreket, és önálló véleményt 

fogalmaz meg ezekről; 

– belátja, hogy az éghajlatváltozás bolygónk egészének jelenét és jövőjét is meghatározza, 

elkötelezett a klímavédelem iránt.  

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az összefüggésekben való gondolkodás fejlesztése az éghajlatváltozás (természetes és 

antropogén) okainak értelmezése kapcsán  

 Összefüggések értelmezése, a környezettudatos szemlélet fejlesztése az éghajlatváltozás és 

az üvegházhatású gázok kibocsátása kapcsán 

 Változik-e éghajlatunk? Miért jegesedett el az északi félgömb? A jégkorszakot követő 

éghajlatváltozások bizonyítékai 

 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás jeleinek bemutatása a különböző földrajzi 

övekben 

 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 

élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági 

károk) magyarázata 

 Az éghajlatváltozás következményei a Kárpát-medencében 

 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetősége, nemzetközi 

összefogás az éghajlatváltozás megállítása érdekében 

FOGALMAK  

El Niño, La Niña 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük 

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján 

 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, 

szemelvények alapján 

 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák (pl. tengerszint-emelkedés, 

elsivatagosodás, jégolvadás) ábrázolása térképen 

 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 

rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

 Mit tehet egy középiskolás az éghajlatváltozás mérséklése érdekében? – ötletbörze, a 

javaslatok rendszerezése, megvitatása 

 Az éghajlatváltozás okainak és következményeinek rendszerezése gondolattérképen 

 Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése az éghajlatváltozást tagadók 

bírósági tárgyalására 

 Szöveges és vizuális magyarázatok készítése fogalmak (pl. El Niño, La Niña) 

értelmezéséhez  

 Ötletgyár: az éghajlatváltozás mérséklésének lehetőségei az egyén számára 

 Virtuális séta a tengerszint-emelkedéssel, a parterózióval és a felszín alatti vizek sósabbá 

válásával (ivóvíz mennyiségének csökkenése) sújtott Tuvalun és Kiribatin, a látottak közös 

megbeszélése, véleményütköztetés 
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 Az édesvíz szerepének és gazdasági jelentőségének bemutatása kooperatív módszerekkel 

(a víz szerepe az ember életében, a víz felhasználásának időbeli és térbeli változása, a 

vízhiány mint konfliktusforrás) 

 Véleményütköztetés az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 

lehetőségeiről 

TÉMAKÖR: A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi 

vonatkozásai 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– igazolja a víz mint erőforrás gazdasági és társadalmi folyamatokra gyakorolt szerepét; 

– ismeri a vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyeket és ezek esetleges bekövetkeztének 

következményeit, a károk mérséklésének lehetőségeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– belátja a megfelelő minőségű és mennyiségű vízkészlet stratégiai jelentőségét földünkön; 

– törekszik a környezettudatos vízfelhasználásra; 

– reálisan értékeli a vízburok érzékenységének, sérülékenységének összefüggéseit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A víz mint erőforrás: a gazdasági és társadalmi folyamatokat befolyásoló szerepe 

(ivóvízkészlet, vízenergia, ipartelepítő tényező, mezőgazdaság, migráció) 

– Az analizáló és szintetizáló gondolkodás, a környezettudatos és fenntartható szemléletű 

magatartás, valamint az egyéni és közösségi felelősség fejlesztése a víz mint korlátosan 

rendelkezésre álló természeti erőforrás megismerésén keresztül 

– A vízkészlet mennyiségi és minőségi védelme, a személyes szerepvállalás lehetőségei 

– Egyszerű kísérletek elvégzésével, adott szempontok szerinti megfigyelésével és 

értelmezésével a vízburok érzékenysége, sérülékenysége összefüggéseinek megismerése 

– A vízburok témakörével kapcsolatos hagyományos és online hírek, cikkek elemzése 

kapcsán a mérlegelő  gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése  

– A Föld vízkészlete, az édesvíz jelenlétének térbeli különbségei a Föld felszínén  

– A felszíni és felszín alatti vizek főbb típusai és azok jellemzői, gazdasági jelentőségük, 

környezeti érzékenységük összevetése 

– A vízburokkal kapcsolatos környezeti veszélyek (belvíz, árvíz, vihardagály, cunami) 

FOGALMAK 

öntözővíz, ivóvíz, ipari víz, szennyvíz, vízgazdálkodás, vízenergia, vízlábnyom, vízhiány 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Látogatás a helyi vízműbe és/vagy szennyvíztisztítóba 

– Saját háztartás vízfogyasztásának megfigyelése; a tapasztalatok alapján javaslatok 

megfogalmazása a vízfogyasztás csökkentésére 

– Újságcikkek gyűjtése és bemutatása a vízszennyezés témakörében 

– A vízburok témakörével kapcsolatos ismeretek mindennapi életben történő 

alkalmazásának erősítése: egyéni és közösségi vízlábnyom kiszámítása 
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– A vízburok témakörével kapcsolatos egyszerű kísérletek elvégzése 

– Vízminta (ivóvíz, öntözővíz, csapadékvíz) gyűjtése és egyszerű vizsgálata, valamint 

adatgyűjtés a vonatkozó egészségügyi és környezetvédelmi határértékekről 

– Műholdfelvételek segítségével a felszíni vizek és vízkészletek időbeli változásának 

összehasonlító vizsgálata az éghajlatváltozás tükrében (például: Aral-tó, gleccserek) 

TÉMAKÖR: Hulladéktermelés és -felhasználás 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 7 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a hulladék keletkezésének és hasznosításának folyamatát, kapcsolatát a fogyasztás 

és az életminőség változásával; 

– igazolja a hulladékmennyiség növekedésének környezeti, egészségügyi következményeit, 

a tudatos fogyasztói magatartás és a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– tudatos szerepvállalásra képes a hulladék által okozott környezeti problémák 

mérséklésében. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás folyamatának ismeretével a rendszerszintű 

gondolkodás, az analizálás és a szintetizálás fejlesztése 

– A hulladéktermelés csökkentésének és a hulladék újrafelhasználásának innovatív és kreatív 

módon történő kialakítása egyéni és közösségi szinten, ezáltal a környezettudatos és 

felelősségteljes életvitel fontosságának erősítése 

– A tanuló proaktív és preventív társadalmi szerepvállalásának erősítése 

– A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, hatása az emberiség hulladéktermelési 

szokásaira 

– A gyerekek és a hulladék: hasonlóságok és ellentétek a világ különböző térségeiben 

– A hulladék által okozott környezeti problémák és egészségkárosító folyamatok 

megismerése, megelőző és mérséklési lehetőségek, a mindennapi életbe illeszthető 

megoldási javaslatok 

FOGALMAK 

hulladékgazdálkodás, környezettudatos életvitel 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése a hulladékfelhasználás lokális lehetőségeiről 

– Látogatás a helyi hulladékudvarban, hulladékválogató telepen 

– Saját háztartás hulladéktermelésének megfigyelése és a megfigyeltekről napló készítése; a 

tapasztalatok alapján javaslatok megfogalmazása a háztartás hulladéktermelésének 

csökkentésére 

– Információs poszter készítése a helyi hulladékfelhasználásról, települési szintű javaslatok 

kidolgozása a közösségi hulladékcsökkentésre a fenntarthatóság jegyében 

– Ötletbörze: példák a „nulla hulladék” életmód megvalósítására 

– Ötletbörze a hulladékfelhasználásról: műanyag kupakok, PET-palackok, használt ruhák, 

papírhulladék saját háztartásban történő újrahasznosítása 
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– Oknyomozó újságírás: szabadon választott hulladékprobléma feldolgozása saját kutatás 

alapján egy oknyomozó újságcikk keretében 

– A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények kiscsoportos 

elemzése a hulladéktermelés és a hulladékfelhasználás fókuszából 

– A közösségi médiasegítségével az osztály hulladékcsökkentő akciójának bemutatása  

– Képregény- és karikatúraverseny a hulladéktermelés-hulladékgazdálkodás-

újrafelhasználás jegyében 

– Mini-előadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak a hulladékcsökkentés és újrafelhasználás témakörében 

– Szemétből művészi: műanyag kupakok, PET palackok, használt ruhák, papírhulladék 

kreatív és művészi újrafelhasználása, kiállítás szervezése az elkészült munkákból 

TÉMAKÖR: A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 8 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a természeti katasztrófahelyzeteket, érti kialakulásuk okát, ismeri mérséklésük 

lehetőségeit; 

– megkülönbözteti a természeti és az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített 

katasztrófahelyzeteket, javaslatot fogalmaz meg a károk megelőzésére, illetve 

mérséklésére;  

– felismeri a természeti katasztrófahelyzetek kialakulásához vezető folyamatok 

összefüggéseit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– veszélyhelyzetekben körültekintő, felelős döntések meghozatalára képes; 

– szűkebb és tágabb környezetében extrém időjárási helyzetekből adódó problémákat 

azonosít, magyarázza kialakulásuk okait; 

– véleményt alkot természeti katasztrófákat, valamint a klímaváltozás következményeit 

feldolgozó szövegekben bemutatott jelenségekről, folyamatokról, információkról. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az összefüggésekben történő gondolkodás fejlesztése a természeti katasztrófák természeti, 

társadalmi és gazdasági okai és következményei kapcsán 

 Az emberi tevékenység által okozott vagy felerősített katasztrófahelyzetek és az emberi 

tevékenység által nem befolyásolt katasztrófahelyzetek kialakulása közötti különbségek 

bemutatása 

 Az aszály, az elsivatagosodás és az éghajlatváltozás közötti kapcsolat felismerése; az El 

Niño, az erdőirtás, a talaj kiszáradása, az állattenyésztés és a növényborítás csökkenése, 

valamint a sivatag terjedése közötti logikai összefüggések értelmezése példák 

bemutatásával (pl. Száhel-öv, Ausztrália) 

 Erdőtüzek gyakoribbá válásának okai, példák segítségével (pl. Kalifornia, Görögország) 

 Az árvizek gyakoribbá válásának okai és következményei (éghajlatváltozás, szélsőséges 

időjárás, heves, intenzív csapadékhullás, gyakoribb villámárvíz, talajerózió) példák alapján 

(pl. Dél-Ázsia) 
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 A tengerszint emelkedésének okai (éghajlatváltozás, a tengervíz hőtágulása, gleccser és a 

belföldi jégtakaró olvadása) és következményei (parterózió, felszín alatti vizek sósabbá 

válása, ivóvíz mennyiségének csökkenése) példák bemutatásával (pl. Óceánia, Kiribati, 

Tuvalu) 

 Az extrém időjárási jelenségek (heves záporok, zivatarok, villámlás) jellemzői, földrajzi 

elterjedésük; teendők az időjárási jelenségek előtt, közben és után 

 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-

gazdasági okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, 

lakosság), az okok közötti összefüggések értelmezése 

FOGALMAK  

természeti katasztrófa (emberi tevékenység által okozott vagy befolyásolt, emberi tevékenység 

által nem befolyásolt), földcsuszamlás, permafroszt 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Természeti katasztrófák felismerése, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük 

lehetőségeinek megfogalmazása képek, leírások alapján 

– Mit tehet egy középiskolás az emberi tevékenység által okozott természeti katasztrófák 

megelőzése érdekében? – ötletbörze, a javaslatok rendszerezése, megvitatása 

– A természeti katasztrófák rendszerezése gondolattérképen 

– Drámajáték, helyzetgyakorlat: vádirat és védőbeszéd készítése egy választott természeti 

katasztrófa által okozott káresemény tárgyalására 

– Szöveges és vizuális magyarázatok készítése különböző fogalmak (pl. földcsuszamlás, 

lavina, tengerszint emelkedése, extrém időjárás) értelmezéséhez  

– Ötletgyár a természeti katasztrófák, veszélyhelyzetek elkerülésére, a meglévő problémák 

hatásának mérséklésére (pl. árvíz, extrém időjárási jelenségek, földrengés, cunami) 

TÉMAKÖR: A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 11 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a környezet megóvása érdekében tevékenykedő meghatározó hazai és nemzetközi 

szervezeteket, megérti a széles körű összefogás és együttműködés fontosságát; 

– ismer a föld jövőjére vonatkozó modelleket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– reálisan értékeli a környezeti veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket, illetve kockázatokat; 

– saját élethelyzetében törekszik a környezettudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó 

magatartásra, illetve döntések meghozatalára. 

– képes antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló megoldási 

javaslatok megfogalmazására. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK  

– A földrajzi vonatkozású természeti és társadalmi-gazdasági problémák és válsághelyzetek 

kialakulásának magyarázata és megértése alapján az összefüggésekben történő 

gondolkodás, valamint a környezettudatos és fenntartható szemléletű magatartás 

fejlesztése 
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– A természetkárosítás és a természeti, illetve környezeti katasztrófák társadalmi-gazdasági 

következményeinek bemutatásával a veszélyek és kockázatok reális értékelési 

képességének kialakítása és fejlesztése 

– A Föld jövőjére vonatkozó modellek és tendenciák: a természetes és az antropogén eredetű 

folyamatok (káros) környezeti hatásai 

– Meghatározó jelentőségű emberek és szervezetek munkája egy élhetőbb Földért  

– Az antropogén eredetű, káros környezeti hatások mérséklésére irányuló egyéni és 

közösségi megoldási javaslatok és tervek 

FOGALMAK 

mikroműanyag, zöld technológia 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

– Gondolattérkép készítése az antropogén eredetű, káros környezeti hatásokról és 

következményeikről 

– Információs poszter készítése egy választott környezeti hatás mérséklésére irányuló egyéni 

és/vagy közösségi kezdeményezésről 

– Iskolai minikonferencia szervezése meghívott előadóval, innovatív és gyakorlati megoldási 

javaslatok kivitelezésével 

– Ötletbörze a tanuló mindennapi életébe illeszthető, pozitív gyakorlatokról, amelyekkel 

lokálisan hozzájárulhat egy élhetőbb Földért 

– A Föld és az emberiség jövőjét feldolgozó filmek, regények, képregények, zenei vagy 

egyéb videók kiscsoportos elemzése, saját videó készítése 

– Képregény- és karikatúraverseny „Egy élhető Föld” jegyében 

– Portré: ismerkedés olyan kortárs személyek életével vagy nemzetközi szervezetek 

munkájával, akik/amelyek sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető jövőjéért, magyar példák 

felkutatása 

– Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás 

korosztálynak az „Élhető Föld” témakörében 
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Helyi tanterv 

Heti óraszám 5. évf.  6. évf. 7. évf. 8. évf. 0. évf. 9. évf. 10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Nyolc évfolyamos 5 5 5 5  5 5 5 5 

Nyelvi előkészítő     5 5 5 5 5 

AJTP     5 5 5 5 5 

 

1.: 5. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

Az 5. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző 

különbségek még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt 

ütemű megnyúlási szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési 

szakaszban járnak. A két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú 

alapokra építkezve, eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt 

jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, 

koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a 

pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a 

törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség 

kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az 

intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten 

fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a 

nyílt jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is 

dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az 

emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és 

mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos 

szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 

mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 

időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a 

rendszeres gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a 

sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos 
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mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok 

mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a judo mozgásanyagára valamint az 

önvédelemre kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális képességfejlesztő hatásai 

elsősorban az erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében érezhetők, valamint a gerincoszlop 

tartóizmai, a hát- és a hasizmok erősítése terén, valamint a gerinc egészséges, fiziológiás 

tartásának javításában realizálódnak.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 

koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó 

reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, 

a mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági 

mozgásanyag tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló 

személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az 

önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót. 

Az 5. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a 

hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a versengésen 

alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs elemekben gazdag, 

a társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét prioritásként kezelő 

viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. Oktatásmódszertani 

szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, bemutattatásán 

alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák jellemzik, de megjelennek már 

az indirekt módszertani elemek is. 

A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett 

‒ elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális 

aerob terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező 

hatásúak. A testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását 

szolgáló szabadidős és sportjátékokkal is. 

 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 
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 a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

 minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

 relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

 az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes 

a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

 tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata, óraszámok: 
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Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám: 

Helyi tanterv 

óraszáma: 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 óra 18 óra 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 óra 33 óra 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 óra 24 óra 

Sportjátékok 35 óra 36 óra 

Testnevelési és népi játékok 17 óra 17 óra 

Önvédelmi és küzdősportok 20 óra 18 óra 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 óra 16 óra 

Úszás 18 óra 18 óra 

Szabadon választható óraszám: 10 óra  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 

elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése 

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 
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 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 

 

FOGALMAK 

Menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, 

szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, 

izomgörcs, izomláz, keringésfokozás 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek 

pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  
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2.: 6. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–

40 m hosszan 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m 

kifutással időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, 

szoknyás labda, sípoló rakéta), kislabdahajítás helyből. 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró 

gerendáról 4–10 lépés nekifutásból 
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 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 

lépésből, átlépő. 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 

 

FOGALMAK 

Elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, 

átlépő technika, lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, 

dobószektor. 

 

A gyógytestnevelés-órán atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók 

állóképessége. A differenciált, egyénre (szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és 

ugrófeladatok elősegítik a keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A 

dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a torna, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

 A cselekvési biztonság növelése 

 Segítségadás tanítása, tanulása 

 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás 

elsajátítására 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 

 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, 

szökkenések, ugrások, fordulatok – kivitelezése 

 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és 

különböző kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, 

annak merevítő gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési kísérletek, 

mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

 

Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző 

testhelyzetekbe 

 Repülő gurulóátfordulás 

 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 

Ugrószekrényen: 

 Keresztbe állított ugrószekrényen felguggolás homorított leugrás (lányok), 

hosszában lévő ugrószekrények (fiúk). 
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Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és 

lábterpesztéssel leugrás 

 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

 

Gyűrűn: 

 (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés 

lebegő függésbe; homorított leugrás 

 Magas gyűrűn: alaplendület előre-hátra, homorított leugrás 

 (Lányoknak) Lendületek előre-hátra. 

 

FOGALMAK 

Függeszkedés, talajgyakorlat, lefüggés, lebegőfüggés, zsugorlefüggés, homorított leugrás, 

érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, átfordulás. 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével elősegítik a törzsizomzat 

fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 
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 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével 

a legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos 

alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 

módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés 

tudatos alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és 

ezekre épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, 

támadóalakzat) megismerése, gyakorlása 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két 

lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb 

játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, rövid indulás, együtemű 

megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, 

sarkazás, labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása 

megadott feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, ügyességi átadások, és mozgásból 

mozgó társnak (páros és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás (egykezes dobás különböző távolságokból, irányokból) 
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● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával, 

indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében 

(adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros 

lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása (pontszerző játék) 

● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel 

történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 

 

Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés 

tudatosítása 

● Az alkarérintés,  

● Kisjátékok (2-2, 3-3, 4-4) röplabdát előkészítő játékok (zsinórlabda) 

● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 

● Forgásszabály alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék 

érdekében 

 

Floorball  

Labda nélküli és labdás alapelemek előkészítése, alapszabályok, folyamatos játék. 

 

FOGALMAK 

kétszer indulás, lépéshiba, állásrend, röplabda forgás, rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, 

sarkazás, indulócsel, labda fedezése, bedobás, büntetődobás, alakzattartásos passzgyakorlat, 

alakzatbontó és alakzattartó helyezkedés, emberfogás, páros és hármas lefutás, Floorball, 

ütőfogás,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében 
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a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséggel rendelkezik; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával 
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 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, egyéni és csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos 

játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a 

támadó szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

FOGALMAK 

laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, 

célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, 

illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség, a testedzéssel kapcsolatos attitűd pozitív irányú 

megváltozását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

 a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, 

az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat 

jellegű eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások 

szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros 

küzdőjátékok képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása 

 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak elméleti tudatosítása 
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 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti 

helyzetből indítva egyénileg, majd társakkal 

 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti 

ismereteinek elsajátítása 

 

Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó 

leszorítás technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

● Önvédelmi technikák elsajátítása 

 

FOGALMAK 

Lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó 

leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 

társemelés, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 

különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga,)  

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  

 

FOGALMAK 

Környezetvédelem, streetball 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, 

sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert 

szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 

testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív 

irányú megváltozását. 

 

TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

 rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 



 

17 
 

 tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban elsajátított úszásnem (ek) gyakorlása, technikájának javítása  

 Választott újabb úszásnem (ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A választott újabb úszásnem rajtjának elsajátítása 

 Merülési versenyek, úszóversenyek 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 

FOGALMAK 

úszásnem, rajt, taposás, intenzív úszás, állóképesség 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett gyakorlatok 

mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A különböző úszásnemek 

alkalmazásával a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 

 

Az 6. évfolyamba lépő diákok testi fejlődésében a fiúk és a leányok között jellemző 

különbségek még nem mutatkoznak. A leányok egy hosszú (9 éves kortól tartó), mérsékelt 

ütemű megnyúlási szakasz közepén, míg a fiúk a pubertáskort megelőző testalkati telítődési 

szakaszban járnak. A két nem terhelhetősége közel azonos. A 11–12 éves diákok, a sokoldalú 

alapokra építkezve, eredményesen tanulnak új sportági technikákat mind a zárt, mind a nyílt 
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jellegű mozgáskészségekben. Mozgásigényük igen jelentős, figyelmük, 

koncentrálóképességük tartós, ami az időhatékony óraszervezéssel tovább segíti a 

pszichomotoros tanulási folyamatokat.  

A korosztály kondicionális képzésében kiemelt szerepet kap a gerincoszlop tartóizmainak, a 

törzs általános erő-állóképességének folyamatos fejlesztése. Fontos az aerob állóképesség 

kezdetben játékos formájú, majd egyre inkább tartós futással történő növelése, ugyanakkor az 

intenzív anaerob munkavégzés kerülendő. A koordinációs képességek közül kiemelten 

fejleszthető a ritmusérzék, az egyensúlyozó képesség, a téri tájékozódó képesség, emellett a 

nyílt jellegű mozgásformákban megmutatkozó összekapcsolási-átállási képesség is 

dinamikusan javul. A sportjátékok oktatásában a technikai képzés mellett megjelennek az 

emberelőnyös és létszámazonos kisjátékok alaptaktikai elemei (add és fuss; szélességi és 

mélységi mozgások), először célfelület nélkül, majd célfelülettel. Továbbra is hangsúlyos 

szerepet kapnak a sportjátékokat előkészítő testnevelési játékok. Az ízületi és izomzati 

mozgékonyság a prepubertás idején még mindkét nemnél jól fejleszthető, így ebben az 

időszakban a dinamikus és statikus nyújtó hatású feladatokkal egyaránt eredményes a 

rendszeres gyakoroltatás, ezzel is elősegítve a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

Az önvédelmi és küzdősportok a test-test elleni játékos küzdőgyakorlatok megtanításán túl a 

sportági képzésre helyezik a hangsúlyt. Míg az eddigi játékok és feladatok olyan játékos 

mozgásformákon keresztül csináltak kedvet a küzdelemhez, melyek a különböző küzdősportok 

mozgástechnikáihoz hasonló elemeket tartalmaztak, most a három iskolai küzdősport, a 

birkózás, a judo és a karate mozgásanyagára kerül a hangsúly. E gyakorlatok kondicionális 

képességfejlesztő hatásai elsősorban az erő-állóképesség, a gyorsaság fejlesztésében érezhetők, 

valamint a gerincoszlop tartóizmai, a hát- és a hasizmok erősítése terén, valamint a gerinc 

egészséges, fiziológiás tartásának javításában realizálódnak. A karate lazító és nyújtó 

gyakorlatai a csípő- és bokaízület, valamint az egész alsó végtag ízületi mozgástartományának 

növelésével járulnak hozzá az egészséges fejlődéshez.  

Az önvédelmi és küzdősportok a koordinációfejlesztés szempontjából elsősorban a kognitív 

koordinációs képességeket fejlesztik az ellenfél eltérő mozgására adott folyamatosan változó 

reakciók miatt. A téri tájékozódó képesség, a reakcióképesség, a ritmusképesség, a kinesztézis, 

a mozgásszabályozó és átalakító képesség folyamatos fejlődésen mennek át a sportági 

mozgásanyag tanítása révén.  

A test-test elleni küzdelem tekintetében továbbra is kiemelt fejlesztési terület a tanuló 

személyisége, hiszen a sportági technikák nagy koncentrációval történő végrehajtása az 

önuralom és akaraterő próbája elé állítja a tanulót. 
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Az 5–6. évfolyam tanulóinak példaképválasztó igénye a megfelelő irányba terelve elősegíti a 

hosszú távú elköteleződésüket a szabadidős és/vagy versenysport felé. A tanulók a versengésen 

alapuló mozgásformákat szeretik, melyek ‒ jól megszervezett, kooperációs elemekben gazdag, 

a társak eltérő képességeit tiszteletben tartó, a fair play szellemiségét prioritásként kezelő 

viselkedésmintákkal ‒ kontrollált módon kiválóan gyakoroltathatók. Oktatásmódszertani 

szempontból a tanórák jelentős részét a mozgásos tartalmak bemutatásán, bemutattatásán 

alapuló képi, vizuális forrásokra épülő direkt oktatási stratégiák jellemzik, de megjelennek már 

az indirekt módszertani elemek is. 

A tanulók a gyógytestnevelés mozgásformáiban ‒ a korrekciós gimnasztika gyakorlatok mellett 

‒ elsajátítják a nyújtó hatású, valamint az egyéni sajátosságokat figyelembe vevő, optimális 

aerob terhelést biztosító gyakorlatokat, melyek elváltozásukra, betegségükre nézve is kedvező 

hatásúak. A testnevelési játékokkal párhuzamosan megismerkednek az állapotuk javulását 

szolgáló szabadidős és sportjátékokkal is. 

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

 

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

 a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

 minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

 relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

 az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes 

a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

 

 



 

20 
 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 

 tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám: 

Helyi tanterv 

óraszáma: 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 24 

Sportjátékok 35 36 

Testnevelési és népi játékok 17 17 

Önvédelmi és küzdősportok 20 18 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 16 

Úszás 18 18 

Szabadon választható óraszám: 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 
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TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 

elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok bemutatás utáni önálló végrehajtásra 

törekvő pontos és rendszeres kivitelezése 

 2-3 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatsor összeállítása tanári kontrollal 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása 

segítséggel, azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását, ellazulását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása segítséggel, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása segítséggel, azok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 
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 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló (kis tanári 

segítséggel) összeállítása, végrehajtása 

 a terhelések utáni nyújtó gyakorlatok jelentőségének megismerése 

 A stressz fogalmának, fajtáinak beazonosítása, pozitív megküzdési stratégiáinak 

megismerése 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása 

 Egyszerű és összetett gimnasztikai gyakorlatok zenére 

 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; szergyakorlatok, utasítás, 

szóban közlés, bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, izomhúzódás, izomszakadás, 

izomgörcs, izomláz, keringésfokozás 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárulnak a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek 

pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Futóiskolai és futófeladatok egyenesen és íven, előre, hátra, oldalra mozgás közben 20–

40 m hosszan 

 Ugrófeladatok el- és felugrással, akadályokra és akadályok átugrásával 

 Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből, térdelőrajt 20–30 m 

kifutással időre, sprintfutások 30–60 m-en időre 

 Váltófeladatok alsó és felső váltással párban és csapatban, helyben és mozgás közben 

 Dobógyakorlatok 1–3 kg-os tömött labdával fekvésben, ülésben, térdelésben, állásban, 

beszökkenéssel, dobások különböző eszközökkel (labdák, karikák, szivacsgerely, 

szoknyás labda, sípoló rakéta) Kislabdahajítás keresztlépésből. 

 Távolugrás lépő technikával, rövid nekifutásból emelt elugró helyről és elugró 

gerendáról 4–10 lépés nekifutásból 

 Felugrások egy lábról gumiszalagra, lécre, szemből és oldalról nekifutással 5–7 

lépésből, hasmánt technikával. 

 Az állóképesség, a szívműködés és a testtömegkontroll összefüggéseinek megismerése 

 Folyamatos futások egyenletes ritmusban és tempóváltással 8-10 percen keresztül 

 Az atlétika főbb versenyszabályainak megismerése, gyakorlatban történő alkalmazása 

 

FOGALMAK 

elrugaszkodó láb, lendítő láb, térdelőrajt, hibás rajt, váltójel, váltótávolság, tempóérzék, pulzus, 

lépő technika, nekifutási távolság, optimális sebesség, kidobási vonal, bástya, dobószektor, 

hasmánt technika 

 

A gyógytestnevelés-óra 

Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre (szabott) adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a 

keringési rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált 

alkalmazásával jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  
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TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a torna, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése 

 A cselekvési biztonság növelése 

 Segítségadás tanítása, tanulása 

 Igényesség kialakítása az esztétikus test iránt, valamint a „tornászos” mozgás 

elsajátítására 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

ellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 Preakrobatikus és akrobatikus elemek, egyensúlyi elemek, gurulások, emelések, 

fellendülések, billenések, átfordulások végrehajtása 

 Gimnasztikus elemek (csak lányok) – lépések, járások, testsúlyáthelyezések, 

szökkenések, ugrások, fordulatok – kivitelezése 
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 Egyensúlyozási gyakorlatok megvalósítása helyben helyzetváltoztatásokkal és 

különböző kartartásokkal, valamint helyváltoztatással eltérő irányokba tornapadon, 

annak merevítő gerendáján és/vagy gerendán 

 Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás lefelé; függeszkedési 

kísérletek, mászóversenyek 

 A női és férfitorna főbb versenyszámainak, azok alapvető szabályainak megismerése 

 

Talajon: 

 Gurulóátfordulások előre-hátra különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe 

 Fejállás 

 Kézállásba fellendülés segítségadással, falnál 

 Kezén átfordulás kisérletek oldalra mindkét irányba 

 Repülő gurulóátfordulás 

 Híd, mérlegállás és spárga kísérletek végrehajtásának tökéletesítése  

 Összefüggő talajgyakorlat összeállítása 

 

Ugrószekrényen: 

 Keresztbe állított ugrószekrényen átgugolás. 

 Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

 

Gerendán: 

 Alacsony gerendán: felguggolás és homorított leugrás; felguggolás és lábterpesztéssel 

leugrás 

 Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás 

 Gerendán: támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

 

Gyűrűn: 

 (Fiúknak) Érintő magas gyűrűn: függésben térd- és sarokemelések; alaplendület; 

zsugorlefüggés; lefüggés; fellendülés lebegő függésbe; hátsó függésből emelés lebegő 

függésbe; homorított leugrás 

 Gyűrűn: hátsó függés; fellendülés lebegő függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás 

 (Lányoknak) Lendületek előre-hátra; fellendülés lebegő függésbe; zsugorlefüggés 
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FOGALMAK 

Függeszkedés, fejállás, talajgyakorlat, lebegőfüggés, hátsó függés, zsugorlefüggés, homorított 

leugrás, érintőjárás, hármaslépés, fellendülés, ellendülés, átfordulás, guggoló átugrás 

 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok a kontraindikált gyakorlatok kivételével 

elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak elsajátítása 

 Folyamatos csapatjáték kialakítása könnyített szabályok mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével 

a legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés alapelveinek tudatos 

alkalmazása 
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 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 

módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés 

tudatos alkalmazása 

 A sportjátékokban megjelenő egyéni és csapatrész támadó, védekező alaptaktikai és 

ezekre épülő technikai elemeinek (emberfogás, területvédekezés, letámadás, 

támadóalakzat) megismerése, gyakorlása 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek, mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két 

lábról, leérkezések megtanulása, végrehajtása kontrollált környezetben, egyszerűbb 

játékszituációkban 

● Labdavezetés irányváltásokkal, ritmusos labdavezetés, hosszú indulás, együtemű 

megállás folyamatos labdavezetésből, kétütemű megállás egy és két labdaleütésből, 

sarkazás, labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási módok elsajátítása 

megadott feltételekkel 

● Labdaátadások kétkezes mellsővel és felsővel, kétkezes mellső pattintott és mozgásból 

mozgó társnak (páros és hármas lefutás) 

● A helyből történő kosárra dobás, egy labdaleütésből megállás, kosárradobás  

● 1-1 elleni játék gyakorlása a támadó és védő játékosok személyének meghatározásával, 

indulási joggal rendelkező, majd indulási joggal nem rendelkező támadó esetében 

(adogatóval) 

● 2-0-ás és 3-0-ás gyorsindulások labda nélküli támadó mozgásának elsajátítása (páros 

lefutás, hármas lefutás, hármas nyolcas) 

● Létszámazonos kisjátékokban a támadó és védő szerepek gyakorlása  

● Alapvető szabályok, mint a lépésszabály, a kétszer indulás szabálya, az ellenféllel 

történő szabálytalanságok módjainak ismerete, törekvés a szabályok betartására 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos szabálymódosításokkal 
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Röplabda 

● A labda nélküli alaphelyzet, valamint az érkező labdához történő helyezkedés 

tudatosítása 

● A kosárérintés, az alkarérintés,  

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) zsinórlabda játék három érintéssel történő játékra 

törekvéssel könnyített feltételek mellett 

● Helyezkedési módok megismerése a különböző csapatlétszámú játékokban 

● Forgásszabály alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció jelentőségének tudatosítása az eredményes játék 

érdekében 

 

Floorball 

Labda nélküli és labdás alapelemek előkészítése, alapszabályok, folyamatos játék. 

 

FOGALMAK 

kétszer indulás, lépéshiba, védőérintés, támadóérintés, állásrend, röplabda – forgás, hosszú- és 

rövidindulás, egy-és kétütemű megállás, sarkazás, indulócsel, labda fedezése, bedobás, 

szabaddobás, büntetődobás, alakzattartásos passzgyakorlat, alakzatbontó és alakzattartó 

helyezkedés, kényszerítő átadás, emberfogás, páros és hármas lefutás, floorball – ütőfogás, 

labdahúzás és -lövés, kapuelőtér 

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált 

formáival. A megismert sportjátékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú  

megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az 

élethosszig tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 
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 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséggel rendelkezik; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

 A figyelemmegosztást igénylő egyszerű fogó- és futójátékokban (pl. keresztező fogó, 

mozgásutánzó fogók, labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak 

kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, egyéni és csapatjátékokban 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos versengések 

alkalmazása 
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 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő mozgásos 

játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben) 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a 

támadó szerepek gyakorlása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek gyakorlása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni védekezés, az 

emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

FOGALMAK 

laza és szoros emberfogás, szélességi mozgás, mélységi mozgás, elszakadás a védőtől, 

célfelület védelme, algoritmikus gondolkodás, ütempassz, testcsel 

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi 

játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség, a testedzéssel 

kapcsolatos attitűd pozitív irányú megváltozását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 
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 a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 Küzdőjátékok közben a tervszerű gondolkodás és a kreativitás, a hatékony 

problémamegoldás fejlesztése 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Az állásban és egyéb kiinduló helyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, 

az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő társérintés nélküli páros, csoportos és csapat 

jellegű eszköz nélküli és eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások 

szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A küzdelem tanult technikai elemeinek tudatos alkalmazása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra épülő páros 

küzdőjátékok képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Egy- és kétkezes lefogások (csuklófogás, átkarolás, fojtás, hajfogás) elleni védekező 

mozgások gyakorlása 

 Eszköz-, majd társemelés technikájának elsajátítása (egyenes derék, lábbal emelés) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak elméleti tudatosítása 

 Előre, hátra és oldalra történő esések gyakorlása fokozatosan emelkedő súlyponti 

helyzetből indítva egyénileg, majd társakkal 

 Oldalra esés technikájának elsajátítása oldalterpeszállásból indulva mindkét irányba 

 Egy választott küzdősport korosztály-specifikus alaptechnikájának és elméleti 

ismereteinek elsajátítása 
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Dzsúdó 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyaka alatt) és oldalsó 

leszorítás technikák végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● Szabadulási kísérletek (20-25 mp) leszorítástechnikákból 

● Földharcjátékok leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

● Önvédelmi technikák elsajátítása 

 

FOGALMAK 

Lefogás, rézsútleszorítás, oldalsó leszorítás, karberántás, könyökfelütés, kibújás, oldalsó 

leszorítások, csuklófeszítés, tatami, tompítás, fogáskeresés, fogásbontás, egyensúlybontás, 

társemelés, ellentámadás, küzdőtávolság, ötlépéses alapküzdelem 

 

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát mozgások elsajátítását. 

 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a pozitív 

beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 
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 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga,  

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

Környezetvédelem, streetball, környezetvédelem 

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

 

TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

 rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

 tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban elsajátított úszásnem (ek) gyakorlása, technikájának javítása  

 Választott újabb úszásnem (ek) megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 A választott úszásnem rajtjának elsajátítása 

 Merülési versenyek, úszóversenyek 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 

FOGALMAK 

úszásnem, rajt, taposás, intenzív úszás, állóképesség 

 

A gyógytestnevelés-órán a hát- és gyorsúszás technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb 

vízben végzett gyakorlatok mellett megjelenik a mellúszás differenciált alkalmazása is. A 

különböző úszásnemek alkalmazásával a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul 

meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az 

állóképesség növelése. 
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3.: 7. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

A pubertáskorba lépő tanulók testalkati, pszichomotoros és lelki értelemben egyaránt jelentős 

változásokon mennek keresztül. A fiúknál jelentkező erőteljes megnyúlási szakasz a már 

stabilizálódott mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a leányok 

testalkati átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat teljesítményromlást. 

Különösen kiemelendő az aerob állóképesség visszaesése, amely többek között a leányok 

megváltozott érdeklődési köréből adódó mozgásigény-csökkenés eredménye. A két nem 

közötti testalkati eltérés a terhelhetőség különbségében is jelentősen megmutatkozik.  

Ebben a korban a kondicionális fejlesztés egyre inkább különválik a koordinációs képzéstől. 

Ezzel párhuzamosan a motiválás eszközeként a tudatosítás, az ok-okozati összefüggések 

feltárása, a mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső motivációs 

többletet nyújt. A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű 

növekedése. Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy 

kisebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-

állóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. A koordinációs 

képzés terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-tájékozódó és az összekapcsolási-átállási 

képesség fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, izomzati mozgékonysága jelentősen 

visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással mérsékelhetjük. A sportjátékok 

oktatásában a nagyobb létszámmal végzett játékok összetettebb taktikai lehetőségei egyre 

jobban kihasználhatók, miközben csoportos feladatokkal a szabálykövető magatartásforma, a 

társak elfogadása, az együttműködés készségszinten realizálódhat.  

A nevelési-oktatási folyamatok során a tanulók szélsőséges és hullámzó érzelmi állapota a 

pedagógustól ‒ a következetesség betartása mellett ‒ nagyfokú türelmet és elfogadást igényel. 

Ez megfelelő rugalmasságot, empátiát feltételez az értékelés és az osztályozás területén is. A 

gondolkodás fejlesztését szolgáló deduktív jellegű tanulási helyzetek egyre nagyobb arányban 

alkalmazhatók. A tanulók az elméleti ismereteik gyarapodásával tudatosabban kezdik 

értelmezni az egészségorientált képességeiket felmérő tesztek eredményeit, miközben 

felismerik erősségeiket és hiányosságaikat. 

Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével 

párhuzamosan bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű 

növelése, a megfelelő balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása mellett. 
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Mivel a tanulók által kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van a társak 

iránti tisztelet, tolerancia gyakorlásán, valamint a maximális önkontroll megvalósításán. A 

tanári irányítás kiemelt jelentőséget kap a nyílt készséget feltételező mozgásformáknál. 

A gyógytestnevelés gyakorlatainak végrehajtása eléri a készségszintet. Egyik fő cél a tanulók 

mozgásszervi elváltozását és betegségét illetően a javító, korrigáló gyakorlatok, valamint az 

optimális aerob terhelést szolgáló mozgásformák tudatos alkalmazása a mindennapi életben. 

Emellett cél a megismert szabadidős és sportjátékok adaptív alkalmazása az egészségi állapot 

javítása érdekében. 

 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

 a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

 minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik.  

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

 relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

 az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes 

a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 
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 tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

Helyi tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 24 

Sportjátékok 35 36 

Testnevelési és népi játékok 17 17 

Önvédelmi és küzdősportok 20 18 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 16 

Úszás 18 18 

Szabadon felhasználható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 
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 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 

elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása 

 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári 

kontrollal 

 A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, 

azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása  

 A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi 

szintű alapelvek, eljárások megismerése 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása, végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 

 A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 

összeállítása tanári segítséggel 
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 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

 Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére 

 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, 

bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek 

pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, 

keresztező futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

 Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-

fejlesztéssel 

 A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

 Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és 

akadályok felett egy és páros lábon 

 Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített 

helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra 

 Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, lépő 

technikával homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

 Hasmánt magasugrás 5–9 lépés lendületszerzéssel 

 Súlylökés 2-3kg-os szerrel, medicinlabdával. 

 Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és 

távolságra 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 
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olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és terheléses 

pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, támaszhelyzet, 

koordináció, kondíció 

 

A gyógytestnevelés-óra  

Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 
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 Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 

megfelelően 

 (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, 

szökkenéseket, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

 A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre segítségadással 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 

● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

Ugrószekrényen: 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással (ugródeszkáról való 

elrugaszkodással szivacsdombra) 

 

Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 
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● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Gyűrűn: 

● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás 

hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás (idő függvényében) 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek 

 

FOGALMAK 

Futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a törzsizomzat 

fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 
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 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével 

a legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 1-1 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 

módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés 

tudatos alkalmazása 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 
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● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd 

indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve (3:1, 2:1 lefutások) 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal 

● Fektetett dobás oktatása, gyakorlása (akár zsámoly segítségével) 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

 

Röplabda 

● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező 

labda) alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás oktatása, gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadási próbálkozások, feladás elsajátításával 

törekvés a három érintéssel történő labdamegjátszásra (zsinórlabda) 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

 

Floorball 

Labda nélküli és labdás alapelemek előkészítése, alapszabályok, folyamatos játék. 

 

FOGALMAK 

Védőtávolság, feladás, gyorsindítás, lerohanás, hármas nyolcas, alakzatbontásos és építéses 

passzgyakorlat, kosárlabda – indulási jog, megelőző szerelés, Floorball – szabadütés, 

büntetőütés, védekezés, csere 

 

A gyógytestnevelés-óra  

a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében 
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a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

 A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű 

fogó- és futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő 

mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak 

érzékelése 

 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 
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 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 

összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 

mozgásos változatban) 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a 

támadó szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 

irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 

védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 

FOGALMAK 

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított 

emberfogás, üres területre helyezkedés 
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A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, 

illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos 

pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

 a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, ütéseket, rúgásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő 

önkontrollt tanúsítva 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, 

az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat 

jellegű eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 
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 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi 

szabályozásának elsajátítása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok 

rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, 

különböző küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi 

helyzet megbontása és visszaszerzése 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 A tradicionális magyar küzdősportok (dzsúdó) történetének, meghatározó hazai 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

 

Dzsúdó 

● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel 

lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharcjátékok, leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

 

FOGALMAK 

jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, 

földharc, társ felemelése, parter helyzet,  

 

A gyógytestnevelés óra  

a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 
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különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

 

TÉMAKÖR:  Alternatív környezetben űzhető mozgásformák  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének bővítése (frizbi, futás streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga,) 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti gyakorlása. 

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás kialakítása  

 

FOGALMAK 

Természetjárás, vízi túra, környezetvédelem, streetball, környezetvédelem 

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 
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TÉMAKÖR: Úszás 

ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

 rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

 tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak és 

egészségtani kockázatainak megismerése. 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása 

 Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről 

alapvető ismeretek szerzése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A közösségi szellem fejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 Mellúszás megtanulása és folyamatos gyakorlása 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 
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 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 Az úszás sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

Aerob és anaerob állóképesség, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett 

gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- 

és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 
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4.: 8. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

A pubertáskorba lépő tanulók testalkati, pszichomotoros és lelki értelemben egyaránt jelentős 

változásokon mennek keresztül. A fiúknál jelentkező erőteljes megnyúlási szakasz a már 

stabilizálódott mozgáskészségek, koordinációs képességek színvonalát ronthatja, míg a leányok 

testalkati átrendeződése inkább kondicionális értelemben okozhat teljesítményromlást. 

Különösen kiemelendő az aerob állóképesség visszaesése, amely többek között a leányok 

megváltozott érdeklődési köréből adódó mozgásigény-csökkenés eredménye. A két nem 

közötti testalkati eltérés a terhelhetőség különbségében is jelentősen megmutatkozik.  

Ebben a korban a kondicionális fejlesztés egyre inkább különválik a koordinációs képzéstől. 

Ezzel párhuzamosan a motiválás eszközeként a tudatosítás, az ok-okozati összefüggések 

feltárása, a mindennapi életben történő használhatóság megemlítése egyaránt belső motivációs 

többletet nyújt. A serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű 

növekedése. Ebből kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy 

kisebb súlyú eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-

állóképessége javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének. A koordinációs 

képzés terén szenzitív időszaknak tekinthető a téri-tájékozódó és az összekapcsolási-átállási 

képesség fejleszthetősége. Serdülőkorban a fiúk ízületi, izomzati mozgékonysága jelentősen 

visszaeshet, melynek mértékét rendszeres gyakorlással mérsékelhetjük. A sportjátékok 

oktatásában a nagyobb létszámmal végzett játékok összetettebb taktikai lehetőségei egyre 

jobban kihasználhatók, miközben csoportos feladatokkal a szabálykövető magatartásforma, a 

társak elfogadása, az együttműködés készségszinten realizálódhat.  

A nevelési-oktatási folyamatok során a tanulók szélsőséges és hullámzó érzelmi állapota a 

pedagógustól ‒ a következetesség betartása mellett ‒ nagyfokú türelmet és elfogadást igényel. 

Ez megfelelő rugalmasságot, empátiát feltételez az értékelés és az osztályozás területén is. A 

gondolkodás fejlesztését szolgáló deduktív jellegű tanulási helyzetek egyre nagyobb arányban 

alkalmazhatók. A tanulók az elméleti ismereteik gyarapodásával tudatosabban kezdik 

értelmezni az egészségorientált képességeiket felmérő tesztek eredményeit, miközben 

felismerik erősségeiket és hiányosságaikat. 

Az önvédelmi és küzdősportok területén a kondicionális képességek fejlődésével 

párhuzamosan bekapcsolódik az oktatásba a technikák mozgásdinamikájának célszerű 

növelése, a megfelelő balesetvédelmi előírások és követelmények fokozott megtartása mellett. 
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Mivel a tanulók által kivitelezett technikák egyre erősebbek, folyamatos hangsúly van a társak 

iránti tisztelet, tolerancia gyakorlásán, valamint a maximális önkontroll megvalósításán. A 

tanári irányítás kiemelt jelentőséget kap a nyílt készséget feltételező mozgásformáknál. 

A gyógytestnevelés gyakorlatainak végrehajtása eléri a készségszintet. Egyik fő cél a tanulók 

mozgásszervi elváltozását és betegségét illetően a javító, korrigáló gyakorlatok, valamint az 

optimális aerob terhelést szolgáló mozgásformák tudatos alkalmazása a mindennapi életben. 

Emellett cél a megismert szabadidős és sportjátékok adaptív alkalmazása az egészségi állapot 

javítása érdekében. 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult alapvető mozgásformák kombinációiból álló cselekvéssorokat változó térbeli, 

időbeli, dinamikai feltételek mellett készségszinten kivitelezi; 

 a tanult mozgásforma készségszintű kivitelezése közben fenntartja érzelmi-akarati 

erőfeszítéseit; 

 minden sporttevékenységében forma- és szabálykövető attitűddel rendelkezik, ez 

tevékenységének automatikus részévé válik.  

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 a motoros képességeinek fejlődési szintje révén képes az összhang megteremtésére a 

cselekvéssorainak elemei között; 

 relatív erejének birtokában képes a sportágspecifikus mozgástechnikák koordinált, 

készségszintű kivitelezésére; 

 az alapvető mozgásainak koordinációjában megfelelő begyakorlottságot mutat, és képes 

a változó környezeti feltételekhez célszerűen illeszkedő végrehajtásra; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat tanári 

irányítással tudatosan alkalmazza. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére; 
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 tanári segítséggel, egyéni képességeihez mérten, tervezetten, rendezetten és 

rendszeresen fejleszti keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 ismeri a tanult mozgásformák gerinc- és ízületvédelmi szempontból helyes 

végrehajtását; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten tervezetten, 

rendezetten és rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 a higiéniai szokások terén teljesen önálló, adott esetben segíti társait; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelően tervezett, rendezett és rendszeres, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

Helyi 

tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 24 

Sportjátékok 35 36 

Testnevelési és népi játékok 17 17 

Önvédelmi és küzdősportok 20 18 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 16 16 

Úszás 18 18 

Szabadon felhasználható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció  

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 megnevez és bemutat egyszerű relaxációs gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemek 

elnevezésének, technikai végrehajtásának önálló alkalmazása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok ismertetés utáni pontos és rendszeres 

végrehajtása, alkalmazása 

 5-6 gyakorlatból álló gimnasztikai gyakorlatok összeállítása, végrehajtása tanári 

kontrollal 

 A bemelegítés és a harmonikus erőfejlesztés egészségmegőrző hatásának tudatosítása, 

alapelveinek elsajátítása 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas és 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok összeállítása, 

azok gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, azok helyes végrehajtása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A gyakorlatvezetési módszerek megértése, a gyakorlatok tanári utasításoknak megfelelő 

végrehajtása, alkalmazása  

 A különböző mozgatórendszeri sérülések megelőzését, rehabilitációját érintő elemi 

szintű alapelvek, eljárások megismerése 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása, végrehajtása 

 A nyugalomban lévő és bemelegített izomzat tulajdonságainak megismerése, a fáradt 

izmok lehetséges sérüléseinek (izomhúzódás, izomszakadás, izomgörcs, izomláz) ok-

okozati tényezők szerinti beazonosítása 
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 A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok 

összeállítása tanári segítséggel 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása 

 Az egyszerűbb relaxációs technikák elsajátítása és alkalmazása  

 Összetett gimnasztikai gyakorlatok, illetve egyszerűbb gimnasztikai gyakorlatok 

lépéskombinációkkal zenére 

 

FOGALMAK 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, 

bemutatás, bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek 

pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós 

futás közben; 



 

58 
 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és 

súlylökés – számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Futóiskolai gyakorlatok (taposó futás, ollózó futás, saroklendítés, térdemelés, 

keresztező futás), futófeladatok (repülő és fokozó futás) különböző irányokba és 

kombinációkban, variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

 Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, mozgáskészség- és mozgásképesség-

fejlesztéssel 

 A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő 

intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés) 

 Egyenletes futások tempótartással 8-12 percig, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, szökdelések, ugrások sorozatban akadályokon és 

akadályok felett egy és páros lábon 

 Dobógyakorlatok könnyített és nehezített szerekkel egy és két kézzel, rögzített 

helyzetből és lendületből társhoz, célra és távolságra 

 Távolugrás közepes (6–10 lépés) és hosszabb (10–14 lépés) nekifutással, guggoló 

technikával homokba, szivacsba, emelt elugró helyről és elugró gerendáról 

 Hasmánt vagy flop technikával 5–9 lépés lendületszerzéssel 

 Súlylökés 2-3 kg-os szerrel, egy kézzel helyből és oldalt beszökkenéssel  

 Kislabdahajítás 5–7 lépéses dobóritmussal, két-három keresztlépéssel célra és 

távolságra 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása  

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 
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FOGALMAK 

flop technika, olimpiai versenyszámok, világcsúcs, résztáv, pihenőidő; nyugalmi, munka- és 

terheléses pulzus; váltogatott iramú futás, ferde hajítás, függőleges és vízszintes vektor, 

támaszhelyzet, koordináció, kondíció 

 

A gyógytestnevelés-óra 

Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata.  

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a torna, a ritmikus gimnasztika, tánc és aerobik jellegű mozgásformákon keresztül tanári 

irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult 

elemekből önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű mozgásformák egészségfejlesztő szerepének tudatosítása 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 
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 A gyakorlás biztonságos körülményeinek megteremtése, a segítségadás elsajátítása 

 Az önkontroll, az együttműködés és a segítségnyújtás fontosságának kialakítása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 Differenciált gyakorlás a testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak 

megfelelően 

 (Csak lányok) Gimnasztikus – lépéseket, járásokat, testsúly-áthelyezéseket, 

szökkenéseket, ugrásokat, fordulatokat tartalmazó – gyakorlatok kivitelezése 

 A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek megismerése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások 

végrehajtása 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Fellendülés futólagos kézállásba, gurulás előre (esetleg segítségadással) 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Csúsztatás nyújtott ülésből hason fekvésbe és vissza (lányok) 

● Vetődés mellső fekvőtámaszból nyújtott ülésbe (fiúk) 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

Ugrószekrényen: 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés (átterpesztési kísérletek) 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással (ugródeszkáról 

szivacsdombra is) 
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Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel is; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Függőleges repülés különböző kiinduló helyzetekből 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Gyűrűn: 

● (Fiúknak) Magas gyűrűn: alaplendület; zsugorlefüggés; lendület előre 

zsugorlefüggésbe; zsugorlefüggésből ereszkedés hátsó lefüggésbe; homorított leugrás 

hátra, lendületből 

● (Lányoknak) Érintő magas gyűrűn: lendületek előre-hátra; fellendülés lebegőfüggésbe; 

zsugorlefüggés; ereszkedés hátsó függésbe; függésben lendület hátra, homorított 

leugrás 

● Mászókulcsolással mászás (rúdon, kötélen), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek felfelé; mászóversenyek 

 

FOGALMAK 

Futólagos kézállás, csúsztatás, vetődés, összekötő elemek, erőfejlesztés, izomcsoport 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a törzsizomzat 

fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR:  Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 
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 a testnevelési és sportjáték közben célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett 

 A sportjátékok különböző döntési helyzeteiben a csapat érdekeinek figyelembevételével 

a legmegfelelőbb megoldások kiválasztására, együttműködésre való törekvés 

 elleni játékszituációkban a labdatartás, labdafedezés célszerű és tudatos alkalmazása 

 Emberelőnyös (2-1, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3) és létszámazonos (2-2, 3-3, 4-4) kisjátékokban a 

szélességi és mélységi labda nélküli támadó mozgások, védőtől való elszakadás 

módjainak gyakorlása 

 Kisjátékokban védőként a támadó és a célfelület helyzetéhez igazodó helyezkedés 

tudatos alkalmazása 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 
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● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

● 1-1 elleni játék gyakorlása labdaszerzést követően, indulási joggal rendelkező, majd 

indulási joggal nem rendelkező támadó esetében (adogatóval) 

● Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra 

dobással befejezve 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitáson alapuló 

szabálymódosításokkal 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobási kísérletek végrehajtása. 

● Fektetett dobás gyakorlása indulócselből labdavezetéssel 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása játéktevékenységben 

 

Röplabda 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása társnak (nyitásfogadás, ellenfél térfeléről érkező 

labda) alkar- és kosárérintéssel 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az felső egyenes nyitás gyakorlása célfelület 

beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● Kisjátékokban (2-2, 3-3, 4-4) a nyitásfogadási kísérletek, feladás elsajátításával 

törekvés a három érintéssel történő labdamegjátszásra (zsámolylabda) 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

 

Floorball 

Labda nélküli és labdás alapelemek előkészítése, alapszabályok, folyamatos játék. 

 

FOGALMAK 

védőtávolság, félaktív védő, aktív védő, felső egyenes nyitás, feladás, sáncolás, egyenes leütés, 

gyorsindítás, lerohanás, bedőlés, bevetődés, hármas nyolcas, tempódobás, átadócsel, rúgócsel, 

alakzatbontásos és építéses passzgyakorlat, területnyitás, dugattyúmozgás, kosárlabda – 

indulási jog, Floorball – szabadütés, büntetőütés, védekezés, csere 
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A gyógytestnevelés-óra 

a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében 

a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten 

használja; 

 a testnevelési és sportjáték közben a célszerű, hatékony játék- és együttműködési 

készséget mutat; 

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a sportjátékok előkészítő kisjátékaiban tudatosan és célszerűen alkalmazza a technikai 

és taktikai elemeket; 

 a tanult testnevelési és népi játékok mellett folyamatosan, jól koordináltan végzi a 

választott sportjátékokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes 

betartása 

 A manipulatív mozgásformákkal nehezített, figyelemmegosztást igénylő egyszerű 

fogó- és futójátékokban (pl. labdavezetéses fogók) a teljes játékteret felölelő 

mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak 

érzékelése 
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 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

 A tanulók fokozott kreativitására, együttműködésre épülő, összetett kimentési módokat 

megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Labdás manipulatív mozgásformákkal (pl. labdavezetés) megvalósuló, dinamikus és 

statikus akadályokat felhasználó fogó- és futójátékokban az irányváltoztatások, az 

elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli megvalósítása 

 A támadó és védő szerepek alkalmazását elősegítő páros és csoportos versengések 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére törekedve, időkényszer bekapcsolásával 

 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő, egyre 

összetettebb mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok 

mozgásos változatban) 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a 

támadó szerepek készségszintű elsajátítása, a védőtől való elszakadás gyors iram- és 

irányváltásokkal 

 Célfelületre törekvő emberfölényes és létszámazonos pontszerző kisjátékokban a védő 

szerepek készségszintű elsajátítása (a passzsávok lezárása, a labdás emberrel szembeni 

védekezés, az emberfogás alapjai, a célfelület védelme) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 
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FOGALMAK 

döntéshelyzet, játékstratégia, szabálykövető magatartás, fair play, célfelülethez igazított 

emberfogás, üres területre helyezkedés 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve 

betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív 

attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 egészséges versenyszellemmel rendelkezik, és tanári irányítás vagy ellenőrzés mellett 

képes a játékvezetésre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a küzdő jellegű feladatokban életkorának megfelelő asszertivitást mutatva tudatosan és 

célszerűen alkalmazza a támadó és védő szerepeknek megfelelő technikai és taktikai 

elemeket; 

 a tanári irányítást követve, a mozgás sebességét növelve hajt végre önvédelmi 

fogásokat, védéseket és ellentámadásokat. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett. Siker és kudarc feldolgozása megfelelő 

önkontrollt tanúsítva 

 Az állásban és egyéb kiindulóhelyzetekben végrehajtható, a reakcióidőt, a gyorsaságot, 

az egyensúlyérzéket, az erőt fejlesztő, társérintés nélküli páros, csoportos és csapat 

jellegű eszközös küzdőjátékok, játékos feladatmegoldások szabálykövető végrehajtása 
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 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi 

szabályozásának elsajátítása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra épülő páros küzdőjátékok 

rendszeres képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Tervszerű gondolkodást, problémamegoldó készséget fejlesztő összetett játékok, 

különböző küzdőtechnikák alkalmazásával, húzások, tolások, billentések, egyensúlyi 

helyzet megbontása és visszaszerzése 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák gyakorlása egyénileg, társakkal 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának megismerése, végrehajtása harántterpeszállásból 

mindkét irányba, előre és hátra 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 A tradicionális magyar küzdősportok (dzsúdó) történetének, meghatározó hazai 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

 

Dzsúdó 

● Az előre, hátra és oldalra történő társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által övvel 

lábat meghúzva, térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharcjátékok, leszorítástechnikák végrehajtására törekedve 

 

FOGALMAK 

jogszerű önvédelem, egyensúlyi helyzet kibillentése, fair play, oldalsó csúsztatott esés, 

földharc, társ felemelése, parter helyzet,  

A gyógytestnevelés óra  



 

68 
 

a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 

különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát mozgások elsajátítását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 nyitott az alapvető mozgásformák újszerű és alternatív környezetben történő 

felhasználására, végrehajtására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, 

egyúttal tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás 

közben; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek 

megértése 

 Az egészségmegőrző mozgásformák kategóriáinak intenzitás szerinti beazonosítása, 

szerepének megismerése az egészségtudatos életvezetésben 

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás,  streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga) 

 Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti gyakorlása, 

készségszintű elsajátítása  

 A környezet- és természetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos 

gondolkodás tudatosítása 
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 Az alternatív környezetben űzhető sportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása és végrehajtása tanári kontrollal 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

strandkézilabda, strandröplabda, tájoló, égtájak, folyadékpótlás, napsugárzás, egészség 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, 

sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert 

szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 

testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív 

irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is 

kezdeményez ilyen tevékenységet; 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben helyes technikával, készségszinten úszik; 

 rendszeresen végez számára megfelelő vízi játékokat, és hajt végre úszástechnikákat; 

 tudatosan, összehangoltan végzi a korrekciós gyakorlatait és uszodai tevékenységét, 

azok megvalósítása automatikussá, mindennapi életének részévé válik. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző uszodai tevékenységek szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak és 

egészségtani kockázatainak megismerése. 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések megismerése 

 A víz szeretete mellett annak veszélyeinek megismerése 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása 

 Az úszásnál érvényesülő hidrosztatikai és hidrodinamikai törvényszerűségekről 

alapvető ismeretek szerzése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A közösségi szellem fejlesztése 

 A vízben végezhető játékok tanulása, az úszások megszerettetése 

 A korábban tanult úszásnem (ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Segédeszközök felhasználásával, folyamatos hibajavítással, felzárkóztatással a tanulási 

folyamat hatékonyságának növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása és 

végrehajtása tanári kontrollal 

 Az úszás és sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

Aerob és anaerob állóképesség, vízilabda, vízből mentés, hidrosztatika, hidrodinamika 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett 

gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- 

és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. 
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5.1.: Arany János Tehetséggondozó program 
Heti óraszám: 5 óra 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve NAT által 

javasolt óraszám 

A helyi tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok és torna jellegű feladatok 30 34 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 33 

Sportjátékok 40 40 

Egészségkultúra, prevenció 16 16 

Önvédelmi és küzdősportok 15 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 24 24 

Úszás 15 18 

Szabadon felhasználható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok és torna jellegű feladatok 

ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

elősegítő gyakorlatokat, 

 a torna jellegű mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti 

tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult elemekből 

önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére, 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet, 

 Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, ennek révén a 

nemzeti öntudat fejlesztése. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Gimnasztika 

 Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  

 Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tempóban 

történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül. 
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 Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

 8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése által. 

 Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a 

gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a 

kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

 A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

 Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

 Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, 

állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a 

statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások 

előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

 Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni szint 

szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Fogalmak 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás, 

bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű 

gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat 

erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és 

alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  

 

Torna – iskolai sporttorna 

 Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító 

és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren a 
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korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

 Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

 Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, cigánykerék, 

lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). 

 Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni 

optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

gyakorlatokban. 

 A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az ellenőrzések 

során. 

 

Szertorna 

Szertorna fiúk számára 

 Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, alaplendület, lendületvétel, 

homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

 Gerendán gyakorlás – állások, járások, térdelések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás. 

 

Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

 Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 

 Felguggolások – homorított ugrások, lebegőtámasz (a tanulók képességeinek figyelembe 

vételével) 

 Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 

 Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 

önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 
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 Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet – gyakorlása, 

az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

 

FOGALMAK 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. 

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, egyúttal 

tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

 Az 5--8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség 

fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 

 Futások 30--60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 
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 A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének kialakítása az 

önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

 Játékok és versenyek 

 Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyorsfutással. 

Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

 az 5--8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat 

felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

 Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

 Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A 

lépő/guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 

nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

 Az átlépő technika végrehajtása 5--7 lépéses íven történő nekifutás. 

 Játékok és versenyek 

 Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással. 

Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok 

ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

 Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

 Célba és távolságra dobások hajító, lökő mozdulattal  

 Kislabdahajítás nekifutással, három/öt lépéses dobóritmusban (tanulók képességei szerint). 

 Súlylökés végrehajtása helyből és oldal súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

 Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a jobb eredmény 

elérésében. 

 Játékok és versenyek 

 Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből és 

lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 
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 Dobóiskolai versengések. 

 Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 A futóversenyek szabályainak ismerete. 

 A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a 

repülőrajt előnyeinek ismerete. 

 A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának 

ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

 A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

 Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

 Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások főbb 

versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

 A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

 

FOGALMAK 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; irambeosztás, pihenőidő; 

ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, 

fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

 Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

 Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

 Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

 Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 
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 Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret tudatos és 

felelős alkalmazása, bővítése. 

 A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

 A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő megoldása 

a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

 Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

 A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – 

gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

 Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

 A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

 A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek labdával 

és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez. 

 Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai: 

a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda 

továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

 Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogójátékok 

labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon 

alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

 A mozgástanulást segítő eszközök használata. 

 Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játékszabályok dinamikus 

változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). 

 A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő 

és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

 Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

 A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A 

modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 

mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, 

az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 
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 A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, 

alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

 Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok begyakorlása – 

játékvezetési gyakorlat. 

 Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása 

növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

 Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, 

elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

 Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 

 Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiáknak megfelelő 

versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és 

minőségű játéklehetőség biztosítása. 

 Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített 

játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

 A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-emberhátrányos 

játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 

 Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

 Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A siker egyéni és 

csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység természete velejárója.  

 Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kosárlabda 

Technikai elemek 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és 

két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 
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● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egykezes fej feletti kosárra dobás. Fektetett dobás gyakorlása egy leütésből majd indulócselből 

labdavezetéssel 

 

Taktikai elemek 

 Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése 

az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

 Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

 Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

 A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, büntetődobás utáni 

támadás és védekezés). 

 

Röplabda 

 Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

 A kosárérintés, az alkarérintés, tanulása, gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű 

alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

 A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó 

céltárgyra vagy társhoz. 

 Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

 2−3 fős támadási technikák. 

 

FOGALMAK 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai 

megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

TÉMAKÖR: Egészségkultúra, prevenció 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 

törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a progresszív 

relaxáció felismerése. 

 Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

 A prevenció tágabb értelmezése. 

 A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

 Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

 A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

 A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – elméleti és 

gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

 Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészségmegőrző 

szokásrendszer megerősítése. 

 Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővíthető 

információs készletének rendszerezése. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bemelegítés 

 Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 

 Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

 Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

 A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 Edzés, terhelés 

 A keringési rendszer terhelése megfelelő munka pulzusérték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

 Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

 A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

 A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

 Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

 Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 

 Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

 Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében. 
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 Köredzés változatos mintákkal, 4−6 feladattal. 

 Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

 Az egészséges test és lélek megóvása. 

 A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

 Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

 Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

 A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

 A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 

biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a 

társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, 

felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

 A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

 A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

 A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

 Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc 

elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény részeként értelmezése. 

 A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

 A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás 

elfogadása. 

 Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

FOGALMAK 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, ismétlésszám, 

testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 15 óra 

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

 A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

 A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

 A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas fokú 

jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom 

erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. 

 Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

 Az 5--8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és 

pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb 

gyakorlatok végrehajtására. 

 Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

 Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

 Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között. 

A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

 A 7--8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, 

szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

 Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, 

földharcban. 

 

Dzsúdó 

 Eséstechnikák, önvédelmi fogások a 7--8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák 

alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 

önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló 
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megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, 

földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások 

ismerete. 

 Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, 

medicinlabda). 

 A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

 A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

 A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

 A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

 

FOGALMAK 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, tisztelet, tus, ippon 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

 Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

 A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

 A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgással a kívánt 

edzéshatás és élményszerzés elérése.  

 Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

 A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren tartott 

foglalkozásokkal.  
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 A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés kialakítása az 

élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a pozitív 

beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga ) 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges 

képességek fejlesztése. 

 Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

 Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját 

és a környezet javára történő fordítására. 

 Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 

 Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 

 

FOGALMAK 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettudatosság, edzettség, 

fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  
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TÉMAKÖR: Úszás 

ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, 

egyszerű rajttal. 

 A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

 Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő viselkedési szabályai 

ismerete, betartása. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés erősítése, a vízben 

történő tájékozódás javítása. 

 Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a pihenés nélkül 

megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

 A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a bonyolultabb 

mozgásvariációk elvégzése során is. 

 Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

 Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló helyzetből. 

 Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. Ugrások társ(ak) 

segítségével. 

 Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy vízbiztonságot igénylő 

játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

 Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. csak lábmunka) 

vagy teljes alkalmazásával. 

 Képességfejlesztés 

 Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel 

és eszköz nélkül. 

 Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével (aquafitness). 
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 Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt úszómozgás terhelést 

növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 

 Vízhezszoktatás, levegővétel, siklás, lebegés 

 A hátúszás technika, gyorsúszás lábmunkájának elsajátítása, gyakorlása segédeszközökkel 

 A szabályos rajtok (vízből indulás) és az úszás összekötése optimális sebességmegtartással. 

Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

 Úszóversenyek 

 Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

 Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

 Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

 Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

 Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

 Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

 Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

 Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

 A vízből mentés technikájának alapismereti. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a pozitív fizikai, 

szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

 Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfejlesztés) – 

élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

 Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenntartható rutin 

megértése. 

 A vízből mentés technikájának ismerete. 

 A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata, a hibajavítás 

megértése. 

 A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek megfogalmazása, 

átélése és leküzdése. 

 Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

FOGALMAK 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, bukóforduló, átcsapós forduló, vízből mentés,  
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6.1.: Nyelvi előkészítő évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve NAT által 

javasolt óraszám 

A helyi tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok és torna jellegű feladatok 30 34 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 30 33 

Sportjátékok 40 40 

Egészségkultúra, prevenció 16 16 

Önvédelmi és küzdősportok 15 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 24 24 

Úszás 15 18 

Szabadon felhasználható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok és torna jellegű feladatok 

ÓRASZÁM: 34 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

elősegítő gyakorlatokat, 

 a torna jellegű mozgásformákon keresztül tanári irányítás mellett fejleszti esztétikai-művészeti 

tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 segítségadással képes egy-egy általa kiválasztott tornaelem bemutatására és a tanult elemekből 

önállóan alkotott gyakorlatsor kivitelezésére, 

 a mindennapi sporttevékenységébe tudatosan beépíti a korrekciós gyakorlatokat; 

 a helyes testtartás egészségre gyakorolt pozitív hatásai ismeretében önállóan is kezdeményez 

ilyen tevékenységet, 

 Az ismeretek körének bővítése az adott versenysportágak hazai élvonaláról, ennek révén a 

nemzeti öntudat fejlesztése. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Gimnasztika 

 Térbeli alakzatok – rendgyakorlatok  
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 Alakzatok, mozgások zárt rendben, alakzatváltozások. Variációk a ritmusban, a tempóban 

történő változtatással, rendgyakorlatok zene nélkül. 

 Szabadgyakorlati alapformájú gyakorlatok 

 8−16 ütemű gimnasztikai gyakorlatok egyidejű fejlesztő hatásokkal, kiemelten a mély hát- és 

hasizmok, a függesztő öv, a lábboltozat izomzatának optimális és precíz működése által. 

 Gimnasztikai gyakorlatok alkalmazása az izommunka jellege szerint (nyújtó, erősítő, 

ernyesztő-lazító) arányosan, minden testrész mozgásaira kiterjedően, növekvő önállósággal a 

gyakorlatok kiválasztásában, növekvő önállósággal a gyakorlatsorok összeállításában. 

 A gyakorlatok variálása szempontjai szerinti változatok a mozgásütem változtatásával, a 

kiinduló helyzet és kartartás változtatásával, a kéziszerek – súlyzó, bordásfal, pad, 

medicinlabda – alkalmazásával. A dinamikus és statikus erőkifejtés megkülönböztetése. 

 A különböző erőadagolás változatos gyakorlatai alkalmazása. 

 Összetett, komplex, fizikai képességeket fejlesztő gyakorlatok 

 Szabadgyakorlati alapformájú és természetes gyakorlatok differenciáltan, egyénre szabottan, 

állandó gyakorlási jelleggel. Erőgyakorlatok az egyén számára optimális ellenállás 

leküzdésével. Aerob állóképesség-fejlesztő eljárások a gimnasztika eszközeivel. Az 

elrugaszkodás (dobbantás) gyorsaságának fejlesztése. Az egyensúlyozás továbbfejlesztésére a 

statikus helyzetek időtartamának és bonyolultságának növelése. Az esztétikus mozgások 

előadásmódja segítésére a testtartást biztosító kondicionális és koordinációs képességfejlesztő 

eljárások gyakorlása. 

 Mászások, függeszkedések differenciált követelménnyel, az 1–8. osztályban elért egyéni szint 

szerinti fejlődést követő rendszeres kontrollal. 

 

Fogalmak 

menet- és futásgyakorlatok; oszlop-, sor-, kör-, szétszórt alakzat; utasítás, szóban közlés, bemutatás, 

bemutattatás, relaxáció, stresszkezelés, szergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű 

gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő izmokat 

erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és 

alkalmazzák azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre.  
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Torna – iskolai sporttorna 

 Célirányos előkészítő és rávezető gyakorlatok, mozgásszabályozó, mozgásalkalmazó, átállító 

és mozgástanuló jelleggel. Talajon és a helyi tanterv szerint választott legalább egy szeren a 

korábbi követelményeken nehézségben túlmutató mozgásanyag tanulása, gyakorlása 

egységesen és differenciáltan. 

 Tartásos gyakorlatelemek végzése: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegek kéztámasszal, 

mérlegállások, spárgák, hidak. 

 Mozgásos gyakorlatelemek végzése: gurulóátfordulások különböző irányokba, cigánykerék, 

lábkörzések, dőlések, felállások, egységesen az alapformában és differenciáltan a 

variációkban. Az esztétikus és harmonikus előadásmód rávezető eljárásai (feszítések, fejtartás, 

válltartás, spicc kidolgozása). 

 Az elemek mennyiségének és nehézségi fokának továbbfejlesztése - differenciáltan. Az egyéni 

optimum, az önálló bővítés lehetőségének megjelenítése az elemkapcsolatokban, 

gyakorlatokban. 

 A gyakorlatbemutatás rítusa minőségi paraméterek hozzáadásával történik az ellenőrzések 

során. 

 

Szertorna 

Szertorna fiúk számára 

 Gyűrűn gyakorlás – kéz- és lábfüggések, függések, lefüggések, alaplendület, lendületvétel, 

homorított leugrás. 

 

Szertorna lányok számára 

 Gerendán gyakorlás – állások, járások, térdelések, térdelőtámaszok, mérlegek, 

guggolótámaszok, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, lábtartás-cserék, felugrás 

egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás. 

 

Szerugrás, ugrószekrényen gyakorlás 

 Gyakorlás és kontroll a tanuló előzetes tudása és testalkata figyelembevételével. Az 5–8. 

osztályban tanultak továbbfejlesztése, az első és második ív növelése. 

 Felguggolások – homorított ugrások, lebegőtámasz (a tanulók képességeinek figyelembe 

vételével) 

 Bemelegítés a torna gyakorlásához, egy specifikus jellegű mozgássor megtanulása. 
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 Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk működtetése növekvő tanulói 

önállósággal. A segítségadás technikái, felelős külső kontrollal – a hibajavítás beépítése a 

mindennapi gyakorlási szokásokba. 

 Versenyszituációkon keresztül a szabályok – pontozási hierarchia és szemlélet – gyakorlása, 

az 5–8. osztályban tanultak továbbfejlesztése. 

 

FOGALMAK 

Szaknyelvi kifejezés, elem, vezényszó. 

 

TÉMAKÖR:  Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajttechnikákat a játékok, a versengések és a versenyek közben készségszinten használja; 

 ellenőrzött tevékenység keretében rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, egyúttal 

tudatosan felkészül az időjárás kellemetlen hatásainak elviselésére sportolás közben; 

 tervezetten, rendezetten és rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását 

elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 futótechnikája – összefüggő cselekvéssor részeként – eltérést mutat a vágta- és a tartós futás 

közben; 

 magabiztosan alkalmazza a távol- és magasugrás, valamint a kislabdahajítás és súlylökés – 

számára megfelelő – technikáit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Futások, rajtok 

A képességfejlesztés gyakorlatai  

 Az 5--8. osztályban végzett futóiskolai feladatok gyorsabban, erősebben és tudatosabban. 

Futóiskolai és futófeladatok bemutatás nélküli végrehajtása. Iramfutások. Aerob állóképesség 

fejlesztése, a kitartó futás távjának további növelésével, az önismeretre, a korábbi 

tapasztalatokra épített, a távnak megfelelő egyéni iram kialakításával. Tartós és résztávos 

állóképesség-fejlesztő módszerek gyakorlása. 

A sportági technika gyakorlása 
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 Futások 30--60 m-en. A térdelőrajt szabályos végrehajtása a rövid és hosszú sprintszámokban. 

A rövid, közép- és hosszú távok közötti futótechnika megkülönböztetése. 

 A tartós futás technikájának kontrollja, az egyéni tartós futás sebességének kialakítása az 

önálló gyakorlás elősegítése érdekében. 

 Játékok és versenyek 

 Rajtversenyek, sprintversenyek. Fogójátékok. Egyéni, sor- és váltóversenyek gyorsfutással. 

Egyéb testnevelési játékok futófeladatokkal. 

 

Ugrások, szökdelések 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

 az 5--8. osztályban végzett ugróiskolai feladatok továbbfejlesztése, koordináltabban, nagyobb 

kiterjedéssel, erővel és tudatosabban, egylépéses sorozatelugrás, illetve kétlépéses sorozat 

felugrás. 

A sportági technika gyakorlása 

 Az ugrás előtti utolsó három lépés ritmusának kialakítása. 

 Az elrugaszkodó láb és a lendítő láb, kar megfelelő mozgásának összehangolása. A 

lépő/guggoló távolugró technika végrehajtása, aktív leérkezéssel. Az egyéni nekifutás próbái 

nagyobb elugró terület kijelölése mellett. 

 Az átlépő technika végrehajtása 5--7 lépéses íven történő nekifutás. 

 Játékok és versenyek 

 Távolugróversenyek helyből és egyéni nekifutással. Magasugróversenyek egyéni nekifutással. 

Egyéni, sor- és váltóversenyek ugró és szökdelő feladatokkal. Egyéb testnevelési játékok 

ugrásokkal és szökdelésekkel. 

Dobások 

A képességfejlesztés gyakorlatai 

 Különböző szerekkel, változatos dobásformák végrehajtása egy és két kézzel, különböző 

kiinduló helyzetekből. Speciális erősítés kézisúlyzókkal, súlyzókkal, erőgépekkel. 

A sportági technika gyakorlása 

 Célba és távolságra dobások hajító, lökő mozdulattal  

 Kislabdahajítás nekifutással, három/öt lépéses dobóritmusban (tanulók képességei szerint). 

 Súlylökés végrehajtása helyből és oldal súlygolyóval vagy medicinlabdával. 

 Az egy- és kétkezes vetések technikái. 

 Az ideális kirepülési szög elérése a különböző dobásoknál. szerepük a jobb eredmény 

elérésében. 

 Játékok és versenyek 
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 Kislabdahajító és szabadon választható egyéb dobószerrel versenyek helyből és 

lendületszerzéssel. Súlylökő versenyek. Célbadobó versenyek. 

 Dobóiskolai versengések. 

 Bemelegítési modellek gyakorlása a kocogások, futások, ugrások, dobások végzése és a 

versenyek előtt. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 A futóversenyek szabályainak ismerete. 

 A középtávok állórajtra vonatkozó szabályainak, a köríven futás szabályszerűségeinek, a 

repülőrajt előnyeinek ismerete. 

 A savasodás jellegzetes hatásainak és annak teljesítőképességre gyakorolt hatásának 

ismerete. Az állóképesség-fejlesztő módszerek ismerete. 

 A nekifutás jellemzőinek ismerete távol- és magasugrásnál. 

 Az ugrószámok főbb szabályainak és a sérülések megelőzésének ismerete. 

 Az ideális kirepülési szög szerepe a jobb eredmény elérésében. A dobások főbb 

versenyszabályainak és balesetvédelmi, biztonsági rendjének ismerete. 

 A magyar olimpiai futó-, ugró- és dobóeredmények ismerete. 

 

FOGALMAK 

Reakcióidő, mozdulat- és mozgásgyorsaság; lépéshossz, lépésfrekvencia; irambeosztás, pihenőidő; 

ugróláb, lendítőláb, felugrás, elugrás; optimális sebesség, maximális sebesség; súlypont, szögsebesség, 

fordulat, hatás-ellenhatás, belső ritmus, dinamizmus. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Életkornak megfelelő technikai és taktikai, elméleti és gyakorlati tudás. 

 Aktív részvétel az előkészítő játékokban, sportjátékokban. 

 Figyelmes és hatékony munkavégzés a gyakorlásban. 

 Csapatjátékos tulajdonságok ismerete. 

 Sportszerűség, a szabálykövető magatartás. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan: 

 Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai, taktikai és szabályismeret tudatos és 

felelős alkalmazása, bővítése. 

 A sportjáték-specifikus képességek megerősítése. 

 A játékszituációk, játékfeladatok magasabb gondolkodási, motoros szinten történő megoldása 

a szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél tisztelete szempontjából is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A labdajátékokra felkészítő mozgásfeladatok 

 Speciálisan előkészítő, rávezető, képességfejlesztő feladatok és testnevelési játékok 

 A labda nélkül végzett mozgások – szlalom futások (változó irányokba), vágták, irányváltások, 

taposások helyben, súlypontemelkedések, ugrások páros és egy lábbal, váltott lábbal – 

gyakorlási hatékonyságának, játékban való eredményes használatának továbbfejlesztése. 

 Az alapmozgások nagyszámú variációja irányban, sebességnöveléssel. 

 A reakcióidő és a társ mozdulatára reagálás optimumának elérése. 

 A helyezkedés, helyzetfelismerés továbbfejlesztése a labdáért való harcban, cselek labdával 

és labda nélkül, küzdések váll-váll érintéssel a labda megszerzéséhez. 

 Labdás ügyességfejlesztés egy-két labdával, a labdás ügyességfejlesztés összetettebb játékai: 

a labda fogadása, kezelése fokozódó lendületben, magasságban, távolságban, a labda 

továbbítása gyorsabban, lendületesebb, változó magasságokban, futás közben, labdavezetés, 

haladás a labdával gyors irányváltásokkal és ritmusváltásokkal. 

 Az adott sportjáték technikái gyakorlása testnevelési játékokban, kidobós, fogójátékok 

labdával, labdaszerző és -védő játékok, cicajátékok, pontszerzők, stilizált játékok, szabadon 

alkalmazott technikai-taktikai elemek és szabályismeretek mellett is. 

 A mozgástanulást segítő eszközök használata. 

 Bonyolultabb - kooperatív, kreatív - testnevelési és sportjátékok (pl. játékszabályok dinamikus 

változtatása, esélykiegyenlítő játékok, fordított eredményszámítás). 

 A sportjátékokra való előkészítésen túlmutató, stratégiai jellegű, az életszerepekre felkészítő 

és inklúzióra érzékenyítő játékok. 

 Bemelegítés labdajáték foglalkozásra – részleges tanári irányítással 

 A bemelegítési modell ismételt gyakorlása és az önálló bemelegítésre való felkészítés. A 

modell minimális tartalma: sportjáték-specifikus futó-ugrómozgások, labda nélküli és labdás 

gyakorlatok az ízületek átmozgatására, labdavezetések variációi helyben és haladással, páros, 
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mikrocsoportos labdás gyakorlatok, bemelegítő testnevelési játékok labda nélkül és labdával, 

az adott labdajáték specifikus technikai és taktikai előkészítő gyakorlatai. 

 A választott labdajátékok technikai és taktikai elemeinek gyakorlása, tökéletesítése, 

alkalmazása új variációkban, szituációkban. 

 Kooperativitás és versengés a labdajátékokban, a szabályok – játékszabályok begyakorlása – 

játékvezetési gyakorlat. 

 Az elsajátított játéktudásnak megfelelő színvonalú játékszabályok alkalmazása, betartatása 

növekvő tudatossággal és önállósággal az osztályszintű gyakorlások és mérkőzések során. 

 Játékszituációk előidézése egy-egy szabály begyakorlására, a játékszituáció megállítása, 

elemenkénti ismétlése a szabálytalanság korrekciója érdekében.  

 Játék egyszerűsített és fokozatosan bővülő szabályokkal. 

 Rövidített játékidővel gyakorlás, osztálymeccsek, villámtornák a diákolimpiáknak megfelelő 

versenyszerű körülmények és a helyi szabályozás szerint. Differenciált mennyiségű és 

minőségű játéklehetőség biztosítása. 

 Rövid játékvezetői gyakorlás a tanárral együtt, rögzített, változtatható, egyszerűsített 

játékvezetésben. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Játéktípusok, szabályok, stratégiák működtetése. 

 A tanult játékstratégiák (támadó és védő alaptaktika, emberelőnyös-emberhátrányos 

játékszituációk) felhasználása a taktikai magyarázatok, beszélgetések és játékszervezés során. 

 Az animáció alkalmazása a játékok továbbfejlesztésében. 

 Különböző életkorra, az egyénre és a helyzetre jellemző érzelmi önkontroll. A siker egyéni és 

csoportos átélése, a kudarc elfogadás, mint a tevékenység természete velejárója.  

 Az alkotó, kooperatív mozgásos tevékenységek kezdeményezése, az ötletek kulturált 

megfogalmazása és megvalósítása. Az együttjátszás előnyeinek, jelentőségének képviselete. 

 

Kosárlabda 

Technikai elemek 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, a 

védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két lábról, 

leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás egy és 
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két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egykezes fej feletti kosárra dobás. Fektetett dobás gyakorlása egy leütésből majd indulócselből 

labdavezetéssel 

 

Taktikai elemek 

 Kisebb csapatrészekben azonos létszámmal egymás elleni játék teljes anyagának beépítése 

az 5:5 elleni játékba, félpályás és egészpályás gyakorlatokkal. 

 Emberfölényes helyzetek támadásban, védekezésben. 

 Emberfogás, területvédekezés. Ötletjáték támadásban. 

 A speciális feladatok megoldása (feldobás, alap- és oldalvonal-bedobás, büntetődobás utáni 

támadás és védekezés). 

 

Röplabda 

 Technikai elemek optimális erőközléssel, fokozódó magasságban, pontossággal, 

folyamatossággal, csökkenő hibaszázalékkal 

 A kosárérintés, az alkarérintés, tanulása, gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű 

alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

 A mélységlátást, labdához való igazodást elősegítő gyakorlatok, társtól dobott vagy falra 

feljátszott labdával. Célba ütések és érintő labdatovábbítások mozdulatlan majd mozgó 

céltárgyra vagy társhoz. 

 Támadás és védekezés alapvető megoldásai  

 2−3 fős támadási technikák. 

 

FOGALMAK 

Játékrendszer, taktika, támadási rend, védelmi rend, önszerveződés, problémaorientált taktikai 

megoldás, támadási stratégia, védekezési stratégia, megegyezésen alapuló játék. 

 

TÉMAKÖR: Egészségkultúra, prevenció 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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 Légző, relaxációs és testtartásjavító gyakorlatok, alapvető gerinctorna-gyakorlatok, 

törzsizom-erősítő gyakorlatok és ellenjavallt gyakorlatok. Az autogén tréning és a progresszív 

relaxáció felismerése. 

 Önfejlesztő mozgás, egészségtudatos szokás fogalma, gyakorlata.  

 A prevenció tágabb értelmezése. 

 A bemelegítés, a levezetés, a szervezet lecsillapítása jelentősége, szerepe. 

 Tudatos baleset-megelőzés, a veszélyes helyzetek és a fenyegetettség elkerülése. 

 A téli időjárás jótékony hatása az egészségvédelemre. 

 A fájdalmak tűrése (oxigénadósság, savasodás). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A testkultúrához tartozó, az általános műveltséget fejlesztő élettani, anatómiai – elméleti és 

gyakorlati – tudás megalapozottá tétele. 

 Az egészséges életvitel szükségleteivel kapcsolatos értékek és az egészségmegőrző 

szokásrendszer megerősítése. 

 Az élethosszig tartó sportoláshoz szükséges felelős döntések rugalmasan bővíthető 

információs készletének rendszerezése. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Bemelegítés 

 Általános bemelegítő mozgássor gyakorlása (futás, hajlítások, nyújtások, lendítések stb.). 

 Fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre. 

 Stretching gyakorlatok bemelegítő és levezető jelleggel. 

 A sportági területeken tanult speciális bemelegítések ismétlése. 

 Edzés, terhelés 

 A keringési rendszer terhelése megfelelő munka pulzusérték mellett, és a pulzus idősoros 

mérése (nyugalmi pulzus, munkapulzus, felső érték stb.).  

 Az intenzitás, ismétlésszám és a pihenőidő változtatása, hatása a terhelésre. 

 A fizikai fittség típusai, fejlesztési lehetőségei. 

 A fizikai aktivitás szintjének becslése, követése. 

 Részben önálló mozgásprogram-tervezés. 

 Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében – egyszerű edzéstervek a gyengeségek felszámolására. 

 Nemek közötti eltérések megjelenítése az edzésaktivitásban. 

 Gyakorlás az állapotfelmérés adataira épített célokért az edzettség fejlesztése, megőrzése 

érdekében. 



 

97 
 

 Köredzés változatos mintákkal, 4−6 feladattal. 

 Motoros tesztek – központi előírás szerint. 

 Az egészséges test és lélek megóvása. 

 A testsúly, testtömeg, illetve lehetőség szerint a testösszetétel mérése – összehasonlító 

idősoros adatrögzítés. 

 Stresszoldó és relaxációs gyakorlatok: 

 Képesség a fizikai és lelki egyensúly önellenőrzésen alapuló fenntartására. 

 A technikák használata a saját tanulási technikáinak tökéletesítésében. 

 A komputerhasználat ellensúlyozására megoldási minták gyakorlása. 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását és fenntartását szolgáló gyakorlatanyag: a 

biomechanikailag helyes testtartás megőrzésének gyakorlatai – állandó gyakorlás a tanár és a 

társak kontrollja, hibajavítása mellett. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 A testtartásért felelős izmok erősítését és nyújtását szolgáló gyakorlatok megfogalmazása, 

felismerése, helyes kivitelezése, a helytelen kijavítása. 

 A gerinckímélet lényegének ismerete a testnevelési és sportmozgásokban. 

 A házi és kerti munkák gerinckímélő módjainak ismerete. 

 A gerincsérülések leggyakoribb fajtáinak ismerete. 

 Törekvés az önmagához képest a legjobb teljesítmény elérésére, a siker átélésére, a kudarc 

elfogadására és az azzal való megküzdés a teljesítmény részeként értelmezése. 

 A saját test szemlélése, elfogadása, változásainak követése, kommunikációja mint a 

műveltségterületi kommunikáció része. 

 A serdülőkor specifikus feszültségei és érzelmi hullámzásai felismerése, és a sport általi oldás 

elfogadása. 

 Felelősségvállalás kimutatása a társak egészséges életmódja iránt. 

 

 

FOGALMAK 

Stretching, nyugalmi pulzus, munkapulzus, testépítés, köredzés, intenzitás, ismétlésszám, 

testtömegindex, biomechanikailag helyes testtartás, megküzdési stratégia, gerincvédelem. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 15 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 A páros és küzdőjátékok, test-test elleni küzdelmek fajtái. 

 A grundbirkózás mozgástechnikái, alapvető szabályai. 

 A dzsúdóval kapcsolatos technikák fajtái és alkalmazhatóságuk a küzdelmekben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb technikákban, küzdelmekben magas fokú 

jártasság elérése. A küzdő típusú sportágak, játékok tudatos alkalmazása során az önuralom 

erősítésére, a társak tiszteletére és a szabályok elfogadására szoktatás. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A test-test elleni feladatokat csak és kizárólag azonos nemű és közel azonos testalkatú 

tanulókkal végeztetjük. 

 Előkészítő és rávezető gyakorlatok, játékok a küzdésekhez 

 Az 5--8. osztályos mozgásfeladatok variációinak gyakorlása, továbbfejlesztésük. Azon testi és 

pszichés képességek megerősítése, amik alkalmassá teszik a tanulót a bonyolultabb 

gyakorlatok végrehajtására. 

 Alap kézgyakorlatok, húzó-taszító gyakorlatok, lenyomó-emelő gyakorlatok, esések-

zuhanások sérülésmentes elsajátítása, egészségi és élettani szabályok betartása. 

 Küzdőgyakorlatok szerrel, szer nélkül társakkal vagy önállóan. 

 Alapvető önvédelmi technikákat elsajátító gyakorlatok játékos és változó körülmények között. 

A gyakorlatok tanulása saját képességek figyelembevétele mellett történik. 

 

Grundbirkózás 

 A 7--8. osztályos kerettantervben felsorolt fogások, kitolások, kihúzások, emelések, 

szabadulások gyakorlása, cselekvésbiztos végrehajtása. Újabb elemkapcsolatok megismerése, 

megoldása. 

 Az egyensúlyhelyzetek tudatos kihasználása, mögékerülések, kiemelések állásból, térdelésből, 

földharcban. 

 

Dzsúdó 

 Eséstechnikák, önvédelmi fogások a 7--8. osztályban felsoroltak szerint. A technikák 

alkalmazása új variációkban, fokozódó erőkifejtéssel és bővülő szabályismerettel, 
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önfegyelemmel. A tanult variációk mellett – a szabályok adta kereteken belül – önálló 

megoldások, kreatív alkalmazások támogatása a küzdelmek során, az állásharcban, 

földharcban. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az általános és küzdőjellegű sportágak gyakorlását megelőző specifikus bemelegítő mozgások 

ismerete. 

 Az eszközökkel végrehajtható küzdőfeladatok ismerete (tornabot, súlyzó, gumikötél, 

medicinlabda). 

 A balesetveszélyes helyzetek felismerése, megelőzése. 

 A küzdőfeladatok közben felmerülő saját és társas problémák konstruktív megoldása, és az 

ellentmondásos helyzetek szabálytudatos kezelése. 

 A sportszerűség, sikerorientáltság, kudarctűrés megfogalmazásának képessége. 

 A felmerülő vitákban érvelés a sportszerű magatartás mellett. 

 

FOGALMAK 

Páros és csapat küzdőjáték, tiszta győzelem, pontozásos győzelem, önismeret, tisztelet, tus, ippon 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Motorikus képességek, mozgástapasztalatok. 

 Balesetmentesen végzett, kevéssé ismert, szokatlan sportmozgások. 

 A természetben űzhető sportok alapszabályai.  

 A legfőbb balesetvédelmi és biztonsági szabályok alkalmazás szintű ismerete.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 A helyi tárgyi feltételek függvényében legalább négy választott sportági mozgással a kívánt 

edzéshatás és élményszerzés elérése.  

 Felkészítés az önálló vagy önszerveződő sporttevékenységek űzésére.  

 A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a tudatosan szabadtéren tartott 

foglalkozásokkal.  
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 A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív beállítódás, elköteleződés kialakítása az 

élményszerű, változatos és kötetlen foglalkozások által.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a pozitív 

beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák ismeretének 

elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, asztalitenisz, 

tollaslabda, jóga ) 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az élethosszig tartó mozgásos tevékenységek számára felelős döntésekhez szükséges 

képességek fejlesztése. 

 Az egyéni képességek kibontakoztatása közösségi tevékenységek során. 

 Transzferáló képesség fejlesztése a sportban átélt élményeknek az élet más területén, a saját 

és a környezet javára történő fordítására. 

 Információk átadása, mások tanítása a megélt élmények, tábori tapasztalatok átadása. 

 Prevenciós és rekreációs tevékenységformák elsajátítása, kreatív alkalmazása. 

 

FOGALMAK 

Kooperáció, önkéntesség, szabálykövető magatartás, segítségadás, környezettudatosság, edzettség, 

fittség, zene, ritmusérzék, egyensúlyérzék, bátorság-vakmerőség, közlekedési szabály.  

 

TÉMAKÖR: Úszás 
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ÓRASZÁM: 18 óra  

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 Biztonságos mozgás és tájékozódás a vízen, víz alatt. 25 m hátúszás és/vagy gyorsúszás, 

egyszerű rajttal. 

 A saját teljesítményre vonatkozó önértékelés. 

 Vízből mentés passzív társsal kis távolságon. 

 Az úszással összefüggő balesetvédelmi utasítások és az uszoda, fürdő viselkedési szabályai 

ismerete, betartása. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során a monotóniatűrés erősítése, a vízben 

történő tájékozódás javítása. 

 Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti úszások során, a pihenés nélkül 

megtett táv növelése legalább két úszásnemben. 

 A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá és optimálissá tétele a bonyolultabb 

mozgásvariációk elvégzése során is. 

 Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Természetes mozgások, szervezett játékok végzése vízben. 

 Vízbe és vízben ugrások egyénileg, párban, csoportban, változó kiinduló helyzetből. 

 Járások, futások, forgások, irányváltások egyénileg, párban és csoportosban. Ugrások társ(ak) 

segítségével. 

 Egyénileg, párban és csoportban, szerrel és szer nélkül végezhető, nagy vízbiztonságot igénylő 

játékok. Alkotó játékok (gúlaépítés). 

 Sor- és váltóversenyek szerrel és szer nélkül az úszótechnika részleges (pl. csak lábmunka) 

vagy teljes alkalmazásával. 

 Képességfejlesztés 

 Gyakorlatok a medencén kívül – a technikát előkészítő izomfejlesztő gyakorlatok eszközzel 

és eszköz nélkül. 

 Fittségnövelő gyakorlatok eszköz nélkül vagy különböző eszközök segítségével (aquafitness). 

 Magasabb szintű kondicionális képzés – az 1–8. osztályban begyakorolt úszómozgás terhelést 

növelő eszközökkel. 

Az úszás technikája 
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 Vízhezszoktatás, levegővétel, siklás, lebegés 

 A hátúszás technika, gyorsúszás lábmunkájának elsajátítása, gyakorlása segédeszközökkel 

 A szabályos rajtok (vízből indulás) és az úszás összekötése optimális sebességmegtartással. 

Az úszásnemnek megfelelő és szabályos fordulók (bukó, átcsapós) és a célbaérés elsajátítása. 

 Úszóversenyek 

 Bemelegítés az úszásra – szárazföldi és vizes gyakorlatok. 

 Egyszerűsített versenyek edzésen (pl. fejesugrás nélkül). 

 Iskolai versenyek – könnyített versenyszabályokkal. 

 Prevenció, életvezetés, egészségfejlesztés, életvédelem 

 Úszó-gyógyúszó gyakorlatok testtartásjavító jelleggel. 

 Relaxációs gyakorlatok vízben (lebegés stb.). 

 Tájékozódás a vízben – vízből mentés. 

 Víz alatti gyakorlatok – tárgyak felhozása, növekvő távolságról. 

 Tárgyak „vonszolása”, húzása a vízben. 

 A vízből mentés technikájának alapismereti. 

 

ISMERETEK, SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS 

 Az egyén számára legmegfelelőbb úszásnem gyakorlása eredményeképp a pozitív fizikai, 

szellemi és érzelmi hatás lehetőségeinek, cselekvései motívumának széles körű ismerete. 

 Az egyéni teljesítőképesség határai átlépésének lehetősége (önismeret, önfejlesztés) – 

élethossziglan fenntartható attitűd tudatosulása. 

 Az úszás preventív, rekreációs előnyeinek ismerete, és az élethossziglan fenntartható rutin 

megértése. 

 A vízből mentés technikájának ismerete. 

 A szakkifejezések és vezényszavak ismerete, a legismertebbek önálló használata, a hibajavítás 

megértése. 

 A saját test mozgatása a vízben és víz alatt, és az ezzel kapcsolatos félelmek megfogalmazása, 

átélése és leküzdése. 

 Vizes vetélkedőkben, játékokban – a társak és a csoport irányítása a csoport közös érdekeinek 

figyelembe vételével – asszertív, aktív részvétel. 

 

FOGALMAK 

Versenytechnika, szabályos levegővétel, bukóforduló, átcsapós forduló, vízből mentés,  
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7.1.:  9. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az eredményesség, a 

mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú nevelési-oktatási 

időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes 

feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek 

során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

 a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

 sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt 

követ; 

 nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

 relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

 a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

 tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait 

is motiválja; 

 az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 
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 családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

Helyi tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 23 26 
aerobik (választható) 

Sportjátékok 32 34 

Testnevelési és népi játékok 17 17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 18 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 19 18 

Úszás 17 16 

Szabadon felhasználható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

 megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 
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A gyógytestnevelés-óra 

a gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan 

hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége 

pozitív irányú megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat 

önállóan végre tudja hajtani. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

 képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 
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 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en 

ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső botátadással. 

Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Hasmánt vagy flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény tető, 

dobbantó). Hasmánt vagy flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás guggoló technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre. Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival 

emelt elugró helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

● Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő technika választása 

kötelező): 
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● Lökő, és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabdahajítás 3 lépéses dobóritmussal lendületből célra és távolságra. Ismerkedés a 

lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt beszökkenéssel.  

 

FOGALMAK 

Álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló 

jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

 

A gyógytestnevelés-óra 

Az atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű 

feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 26 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a torna, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az 

elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

differenciált gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés futólagos kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel,  

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 
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Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak átguggolás keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen 

terpeszátugrás 

 

Lányoknak: 

Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre (kísérletek a tanulók képessége függvényében) 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

FOGALMAK 

emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, 

térdelőállások, lebegőállások, vállátfordulás,  

 

A gyógytestnevelés óra 

a torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a törzsizomzat 

fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR: aerobik 

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

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon 

keresztül fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a 

kiválasztott ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Aerobik: 

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok 

(bemelegítő, aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgásanyagának elsajátítása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 

 

FOGALMAK 

low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, ritmus, 

lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

Ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket 

alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 34 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge 

oldalának felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező 

magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek 

felismerése, tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban 

a védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 
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 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

Kosárlabda: 

o A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

o A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

o Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes 

végrehajtása 

o Egyszerű támadás befejezések gyakorlása alkalmazása játékhelyzetben, emberelőnyös 

és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással befejezve 

(tempó- vagy fektetett dobás) 

o Fektetett dobás gyakorlása labdavezetésből, összekapcsolása más játékelemekkel 

o A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

o Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 

Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés magasabb szintű végrehajtása, az alsó egyenes nyitás 

gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű alkalmazása különböző 

játékhelyzetekben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 
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Floorball 

Létszámazonos kisjátékok a tanulók és a pedagógus által alakított szabályok szerint. 

 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, sáncolás, 

forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, alakzatbontás és 

alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 játéktevékenységét, kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 
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 A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- 

és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres 

területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 

megvalósítása 

 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1:1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 
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 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 

FOGALMAK 

Szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, dinamikus és statikus 

célfelületek 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, 

illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos 

pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 
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 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi 

szabályozásának elsajátítása 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, 

védekezésekre, ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák elleni megfelelő védekező mozgás jártasságszintű 

elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 
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FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 

különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát önvédelmi és küzdősport kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga) 
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 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

életmód 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, 

sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A megismert 

szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres 

testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív 

irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

TÉMAKÖR: Úszás 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

 önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

 önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, 

áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása, egy 

kiválasztott úszásnem magasabb színtű elsajátítása, rajtjának és fordulójának magasabb 

szintű végrehajtása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

FOGALMAK 

Rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az 

egyéb vízben végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével 

valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer 

fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók legyenek képesek tanári segítséggel 

összeállítani úszó-feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk pozitív irányú 

megváltoztatását. 
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8.1.: 10. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

A pubertáskor viharos évei és annak fokozatos lecsengése tehető erre az időszakra. A 9-10. 

évfolyamba lépve a fiúk egy jelentős növekedési szakaszban vannak, melynek során 

koordinációs képességeik átmeneti visszaesése folyamatosan megszűnik. A tanulók között 

biológiai fejlettségük tekintetében jelentős eltérések tapasztalhatók, ami fokozott odafigyelést, 

gondos tervezést és differenciált terhelésadagolást igényel a pedagógus részéről. A lányok 7–

8. évfolyamban elkezdődött testösszetétel-változási szakasza tovább folytatódik. Az 

egészségorientált képességösszetevők közül az aerob állóképesség fejlődése az előző évekhez 

hasonlóan sok tanulónál megtorpanást mutat, melynek befolyásoló tényezője a testalkati 

átrendeződés és a motivációs bázis jelentős átalakulása. Itt hangsúlyossá válik a kognitív 

folyamatok szabályozó szerepe a rendszeres mozgás kialakításában. A nyílt jellegű 

mozgásformák iránti – a szituációkhoz kötött és a személyiségvonást érintő – érdeklődés 

csökken, viszont a hatékony pedagógiai folyamatok eredményeként a különböző 

mozgásformák összetett hatásainak elérésére irányuló autonóm külső motiváció növekszik, 

mely idővel belső hajtóerővé válhat. A belépő tevékenységként ezen iskolafokon megjelenő 

aerobik jól illeszkedik a leányok megváltozott érdeklődéséhez. Az eredményesség, a 

mozgáshoz fűződő pozitív attitűd kialakítása tekintetében a teljes középfokú nevelési-oktatási 

időszakban kulcsfontosságú tényezővé válnak a kortársak visszajelzései. 

A sportjátékok oktatása terén nagy kihívást jelent a tanulók eltérő általános iskolai 

előképzettségének összehangolása; oktatásmódszertani szempontból fokozott jelentőséget kap 

a társtanítás, társtutorálás. Az előző években kialakított sokoldalú, széles körű 

mozgásműveltség az eltérő sportágspecifikus tudástartalmak problematikáját hatékonyan képes 

feloldani. A cél elsősorban a fair play szabályai melletti folyamatos játék kialakítása, melynek 

során fokozatosan formálódik a tanulók önszabályozó képessége. A tanulók egyre inkább 

felismerik a sportjátékok rekreációs célú, a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló lehetőségeit.  

Serdülőkorra tehető a mozgásszervi betegségek számának ugrásszerű növekedése. Ebből 

kiindulva kiemelt szerepet kell szánni a saját testtömeget felhasználó vagy kisebb súlyú 

eszközökkel támogatott relatíverő-növelésnek, de különösen a törzsizom erő-állóképessége 

javításának, valamint az aerob állóképesség fejlesztésének.  

 

A testnevelés tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

 a testedzéshez, a sportoláshoz kívánatosnak tartott jellemzőknek megfelelően 

(fegyelmezetten, határozottan, lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) 

törekszik végrehajtani az elsajátított mozgásformákat; 

 sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

 nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

 relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

 a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

 tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a tulajdonságokat tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 

 az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 
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EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

Helyi tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 18 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 23 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 
23 24 

aerobik (választható) 

Sportjátékok 32 36 

Testnevelési és népi játékok 17 17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 18 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 19 18 

Úszás 17 16 

Szabadon választható órakeret 10  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 belső igénytől vezérelve rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

 megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok 

tervezése segítséggel, azok önálló végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése segítséggel 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt alakzat) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok önálló gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek tanári segítséggel történő összeállítása, célzott alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása, egyszerűbb gyakorlatok esetén azok 

alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások tudatos alkalmazása tanári segítséggel 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló 

összeállítása és végrehajtása 

 Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok 

önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal 

 A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári 

kontrollal 

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák önálló alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 
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A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók ismerik, elsajátítják azokat a gyakorlatelemeket, 2-

4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását 

elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a biológiailag helyes testtartás 

kialakításához. Megismeri és alkalmazza azokat a relaxációs gyakorlatokat, amelyek pozitívan 

hatnak elváltozásukra, betegségükre. Cél, hogy a tanuló tervezze meg az elváltozása, betegsége 

pozitív irányú megváltozását elősegítő egyszerűbb gyakorlatokat tanári segítséggel, és azokat 

önállóan végre tudja hajtani. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

 képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és 

egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel történő rendszeres végrehajtása 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 
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 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

Futások: 

● Futóiskolai gyakorlatok (térdemelés, saroklendítés, taposó futás, ollózó futás, 

keresztezőfutás) és futófeladatok (repülő- és fokozófutások kar- és lábmunkájának 

fejlesztése, dinamikai jellemzőinek növelése, különböző irányokba és kombinációkban, 

variációkban, egyenes vonalon, íveken és irányváltással 

● Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 m távolságra, 

térdelőrajt versenyszerűen, időre 20–40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en 

ismétléssel, mozgásképesség-fejlesztéssel 

● Váltóversenyek rövidített (pl.: 4×50 m, 4×200 m) távokon alsó vagy felső botátadással. 

Váltósorrend és váltótávolság segítséggel történő kialakítása 

● Folyamatos futások 10-12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

● Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 

Ugrások: 

● Ugróiskola-gyakorlatok kis és közepes lendületből, az elrugaszkodás és lendítések 

dinamikus mutatóinak és térbeli irányának javítása (indiánszökdelés, indiánszökdelés 

azonos lábról 2-4 lépésre, indiánszökdelés sasszéval előre és felugrásra törekedve, egy- 

és háromlépéses sorozatelugrások, váltott lábú elugrások, szökdelések, ugrások 

sorozatban akadályokon és akadályok felett egy és páros lábon) 

● Átlépő, hasmánt vagy flop felugrások gumiszalagra emelt elugró helyről (svédszekrény 

tető, dobbantó). Átlépő, hasmánt vagy flop magasugrás 5–9 lépés nekifutásból 

gumiszalagra, lécre 

● Távolugrás guggoló technika dinamikai és technikai javítása 10–14 lépés nekifutással. 

Versenyszerű ugrások eredményre.  

● Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő vagy választása 

kötelező): 
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● Lökő, és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

● Kislabda-hajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel és lendületből célra és távolságra. 

Ismerkedés a lekészítés mozdulatával 

● Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, háttal becsúszással.  

 

FOGALMAK 

Álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, vetés, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, 

induló jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

 

A gyógytestnevelés-óra 

Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. Cél, hogy a tanulók ismerjék meg az atlétikai jellegű 

feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

● önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

● belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

● a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

● önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek 

nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése 

 A segítségadás biztonságos és szakszerű módjainak megismerése és elsajátítása a 

különböző tornaszereken, tanári felügyelettel történő alkalmazás 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 4–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 3–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba – kísérletek 

● Fellendülés kézállásba, a kézállás megtartása 1-2 mp-ig 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel (próbálkozási kísérletek a tanulók 

képességei szerint) 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 
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● Vetődések, átguggolások 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és második ív növelése 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak átguggolás keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen 

terpeszátugrás 

 

Lányoknak: 

Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra után lépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre (segítségadással a tanulók képességei szerint) 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

 

FOGALMAK 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, átguggolás, támaszugrások 

első és második íve, utánlépés, térdelőállások, lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás,  

 

A gyógytestnevelés-óra 
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A torna jellegű gyakorlatok, a kontraindikált gyakorlatok kivételével, elősegítik a törzsizomzat 

fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR: aerobik 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot 

összeállítani, majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Aerobik: 

 A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, statikus erő, 

egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi hajlékonyság) szinten tartása, illetve további 

fejlesztése 

 Alaplépések elsajátítása, lépéskombinációk végrehajtása 

 szökdelések forgással, kéz- és lábmozgásokkal, irány- és helyzetváltoztatásokkal, a 

zenével összhangban történő végrehajtással 

 Sorozatok összeállítása, ismétlése zenére 

 Az aerobikedzés felépítésének megismerése, a különböző edzésszakaszok 

(bemelegítő, aerob, erősítő-tónusfokozó, nyújtó) alap-mozgás anyagának elsajátítása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések megismerése 

 

FOGALMAK 

low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, ritmus, 

lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő 
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A gyógytestnevelés-órán ismerjék meg a tanulók a ritmikus gimnasztika és 

aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket alkalmazhatnak betegségük, elváltozásuk javítását 

szolgáló gyakorlatok végrehajtásakor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 36 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, 

kreatívan alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség 

jellemezi. 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, 

szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5–7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge 

oldalának felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező 

magatartásához 

 A sportjátékokban az 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékhelyzetek jelentőségének, a hatékony 

csapatjátékkal történő összefüggéseinek tudatosítása 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek 

felismerése, tudatos gyakorlása a folyamatos sportjátékokban 
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 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labda nélküli játékosok üres területre történő 

szélességi és mélységi mozgásába a kooperatív elemek bekapcsolása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban 

a védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) tudatos alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens gondolkodásra 

épülő feladatmegoldások gyakorlása 

 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

Kosárlabda: 

 A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező lábmunka, 

a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások egy és két 

lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

Egyszerű támadás befejezések gyakorlása alkalmazása játékhelyzetben, emberelőnyös és 

létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, lerohanások kosárra dobással befejezve 

(tempó- vagy fektetett dobás) 

Fektetett dobás gyakorlása labdaátvétel után, majd összekapcsolása más labdás technikai 

elemekkel. 

A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair play alkalmazása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 
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Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, készségszintű alkalmazása különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának gyakorlása 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az eredményes játék érdekében 

● 3-3 és 4-4 elleni játék könnyített szabályokkal 

 

Floorball 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók és a pedagógusok által alakított szabályok szerint 

 

FOGALMAK 

játékrendszer, egyéni és csapattaktika, területvédekezés, emberfogás, elzárás, felső egyenes 

nyitás, sáncolás, forgásszabály, alapfelállás, gyorsindulás, lerohanás, pozíciós játék, 

alakzatbontás és alakzatépítés, területvédekezés, emberfogásos védekezés, helyezkedés 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig 

tartó fizikai aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, 

következetes betartása 

 A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- 

és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres 

területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése 

 Az azonos pályán párhuzamosan zajló 2 vagy több önálló fogó- és futójátékban az 

irányváltoztatások, az elindulások-megállások, cselezések ütközés nélküli 

megvalósítása 

 A játékhelyzethez igazodó legmegfelelőbb együttműködési lehetőségek kiválasztására 

épülő testnevelési játékok gyakorlása (pl. 3 csapat egymás ellen, joker játékosok az 

oldalvonalon) 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 
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 1:1elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói kreativitáson alapuló szabályalkotás (pl. célfelület fajtája, átadási módok, 

pálya méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos, manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 

FOGALMAK 

Szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep,  

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi 

játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A 

megismert testnevelési és népi játékok adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés 

beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú 

megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott 

küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 
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 A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti 

tisztelet és tolerancia megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 A küzdőjátékokban jellemző támadó és védő szerepek gyakorlását elősegítő, a 

gyorsaságot, az egyszerű reagálási képességet, az egyensúlyérzéket fejlesztő, páros, 

csoportos és csapat jellegű feladatmegoldások alkalmazása társérintés bekapcsolásával 

 Küzdőtávolság megtartására és csökkentésére irányuló összetett játékok, sarok- és 

oldalszituáció megoldását segítő, támadást és védekezést segítő küzdőjátékok 

 Térérzékelést segítő összetett játékok küzdőtechnikák alkalmazásával, eszköz nélkül és 

eszközzel 

 Egy és több választásos reakciót fejlesztő páros játékok küzdőtechnikák alkalmazásával 

 Az ellenfél mozgásritmusának érzékelését fejlesztő játékok 

 A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi 

szabályozásának elsajátítása 

 A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása 

 A fizikai kontaktussal, a társ erőkifejtésének érzékelésével, annak legyőzési 

szándékával kapcsolatos egyszerű húzásokra, tolásokra, ütésekre, rúgásokra, 

védekezésekre, ellentámadásokra épülő páros küzdőjátékok rendszeres 

képességfejlesztő célú alkalmazása 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák jártasságszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

jártasságszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének jártasságszintű alkalmazása a 

küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása 

tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 
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Dzsúdó 

● Társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, rézsútleszorítások, oldalsó 

leszorítások,  

A gyógytestnevelés-órán a tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai 

gyakorlatait, amelyek az egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és 

alkalmazásukkal növelheti a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az 

állóképességét és mozgásműveltségét. A különböző technikai gyakorlatok elősegítik a 

rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az adekvát önvédelmi és küzdősport 

kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 
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 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga, ) 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

Életmód  

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek olyan testgyakorlatokkal, sportokkal, amelyeket elváltozásuk, illetve 

betegségük ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

 önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

 önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, 

áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása, egy 

kiválaszotott úszásnem magasabb színtű elsajátítása, rajtjának és fordulójának 

magasabb szintű végrehajtása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

FOGALMAK 

Rajttechnikák, fordulók, hullámzás, áramlat, szauna, wellness 

 

A gyógytestnevelés-óra 
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A különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett 

gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- 

és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. A tanulók legyenek képesek tanári segítséggel összeállítani úszó-feladatsorokat, 

amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 
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9.1.: 11. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 11. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a 

felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő módszerek 

egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a 

tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. 

A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör 

uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú tolerancia, 

a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan végrehajtja a 

különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, edzettséget fejlesztő 

eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az uszodai 

környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett mozgásformákat. A 

nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal rendelkezik a civilizációs 

ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 
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alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

 a testedzés, a sport személyiségjellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

 sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

 nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

 relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

 a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat önállóan, 

tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

 tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képességbeli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 

PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait is 

motiválja; 
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 az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső igénytől 

vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

A helyi 

tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 16 18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 22 33 

Torna jellegű feladatmegoldások 
22 24 

aerobik (választható) 

Sportjátékok 30 36 

Testnevelési és népi játékok 12 17 

Önvédelmi és küzdősportok 20 16 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 18 

Úszás 15 18 

Szabadon választott órakeret 25  

Összes óraszám: 180 óra 180 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

 megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből 

gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, 

kéziszer- és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása, vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 
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FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, elsajátítják azokat a 

gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív 

irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a 

biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs 

gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy váljanak 

képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő egyszerűbb 

gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 33 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

 képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 
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 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső 

váltással, indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend önálló 

kialakítása, váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett tartós 

futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő összeállítása, 

rendszeres alkalmazása 

 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák (lépő vagy guggoló) gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre az egyénileg kiválasztott technikával 

 A megismert magasugró technikák (átlépő vagy hasmánt vagy flop) gyakorlása, 

versenyszerű ugrások eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

 Hármasugrás kísérletek önállóan választott elugróhelyről  

 

Dobások: 
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 Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással 

 Súlylökés gyakorlása könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 

4 kg-os (lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával háttal felállásból 

becsúszással 

 

FOGALMAK 

Álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló 

jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

 

A gyógytestnevelés-óra 

Atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű 

feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a torna, aerobik jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-művészeti 

tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, 

készségszintre emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejenátfordulás segítséggel, tarkóbillenés segítséggel (egyéni képességek figyelembe 

vételével) 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 
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● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

 

Lányoknak: 

Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra utánlépésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre kísérletek (egyéni képességek figyelembevételével) 

● Húzódás-tolódás támaszba kísérletek 

 

FOGALMAK 

Húzódás-tolódás támaszba 

 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok kivételével 

– elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  
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TÉMAKÖR: aerobik 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a torna, aerobik jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-művészeti 

tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Aerobik: 

 Nyolcütemű alaplépésekből álló blokkok variációiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

 Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

 Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

 Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 
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Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A tanulók ismerjék és alkalmazzák aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket beépíthetnek a 

betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 36 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

 játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony 

és célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban 

a védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 

 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő 

feladatmegoldások összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 
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 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, esetleg alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos 

játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 

Röplabda 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel (feladó játékos technikája) 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 
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Floorball 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében 

a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 17 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 
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 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1:1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya 

méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez 

adaptált támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

 

FOGALMAK 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, 

illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 
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egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos 

pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 40 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból 

a társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 

 Különböző támadási technikák (lefogások, ütések) elleni megfelelő védekező mozgás 

adaptív, készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 
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 A tradicionális küzdősportok (dzsúdó) történetének, meghatározó hazai 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

 

Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, dobástechnikák (a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás) 

megismerése, végrehajtási kísérletek a tanulók képességeinek megfelelően 

 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 

különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát önvédelmi és küzdősport kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga) 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

FOGALMAK 

Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A szabadtéri foglalkozások során a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve 

belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan testgyakorlatokkal, sportokkal 

ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük ellenére végezhetnek. A 

megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát alkalmazása elősegíti a 

rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi állapot és a teljesítőképesség 

pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 
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TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

 önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

 önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, 

áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 

 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása, egy 

kiválasztott úszásnem magasabb színtű elsajátítása, rajtjának és fordulójának magasabb 

szintű végrehajtása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 
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 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 

FOGALMAK 

vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness 

 

A gyógytestnevelés-órán a különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az 

egyéb vízben végzett gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével 

valósul meg a tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer 

fejlesztése, az állóképesség növelése. A tanulók tanári segítséggel, majd önállóan tudnak 

összeállítani úszó feladatsorokat, amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk pozitív irányú 

megváltoztatását. 
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10. 1.: 12. évfolyam 

Heti óraszám: 5 óra 

 

Az ifjúkor küszöbéhez érkezett diákok testalkati változásai lelassulnak, kialakulnak a 

felnőttkori testarányok, ami a mozgáskoordináció jelentős minőségi javulásában ölt testet. 

Személyiségük kiegyensúlyozottabbá válik, a pubertáskori érzelmi labilitás fokozatosan 

megszűnik, kialakul a tanulókban a sajátos egyedi értékrend, mely áthatja mindennapi 

tevékenységüket. A tanulókban tudatosul a sport egészségmegőrzésben betöltött szerepe, 

módszerei. Az előző években elsajátított széles körű és sokoldalú mozgásműveltségük 

birtokában többé-kevésbé kialakult érdeklődési körrel rendelkeznek a mozgás területén. 

A 12. évfolyamba lépő tanulók nevelésének fontos feladata, hogy az őket érő pedagógiai 

hatásrendszerek eredményeként olyan sportágat válasszanak és űzzenek rendszeresen, amely a 

felnőtté válást követően hosszú évekre, évtizedekre meghatározza életminőségüket. Ezt a 

törekvést az önálló tanulói kezdeményezéseket preferáló, indirekt oktatásmódszertani 

eljárások, tanítási stílusok hatékonyan támogatják, egyúttal a tanulók belső motivációját 

jelentősen növelik. A fokozatosan előtérbe kerülő tanulói döntések sorozatára épülő módszerek 

egyre inkább kiterjednek a tanulási célok kijelölésén keresztül a megvalósítás lépéseinek 

kidolgozásáig, valamint az értékelés módszereinek meghatározásáig, végrehajtásáig. Ebben a 

tanár szerepe a konstruktív szemléletnek megfelelően átalakul egyfajta segítővé, facilitátorrá. 

A pedagógus nevelési stílusát a tanulót egyre inkább felnőttként kezelő bizalomteljes légkör 

uralja. 

A tanuló társakkal történő versengő és együttműködő mozgásformáiban a nagyfokú tolerancia, 

a fair play szellemisége már természetes módon kirajzolódik. Ismeri és önállóan végrehajtja a 

különböző sportmozgások általános és speciális bemelegítő gyakorlatait, edzettséget fejlesztő 

eljárásait és sportági mozgástechnikáit. Szívesen és otthonosan mozog az uszodai 

környezetben, értékként kezeli a természetben, a szabad levegőn végzett mozgásformákat. A 

nevelési-oktatási szakasz végére kész megküzdési stratégiákkal rendelkezik a civilizációs 

ártalmak elhárítására. 

A megfelelő pedagógiai tevékenység hatására a felnőttkor küszöbén a köznevelésből kilépő 

tanulóifjúság a testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület eszköz- és hatásrendszereit 

felhasználva az egészséget értékként kezelő, élete természetes részének tekintő 

magatartásformákat alakít ki. A magas szintű jóllét elérésével olyan személyiségvonásokat 
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alakít ki, melyekkel a társadalom pozitív szemléletű, rugalmas, innovatív és hasznos tagjává 

válik. 

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

MOZGÁSKULTÚRA-FEJLESZTÉS 

 a tanult mozgásformákat alkotó módon, a testedzés és a sportolás minden területén 

használja; 

 a testedzés, a sport személyiség jellemzői mentén (fegyelmezetten, határozottan, 

lelkiismeretesen, innovatívan és kezdeményezően) hajtja végre az elsajátított 

mozgásformákat; 

 sporttevékenységében spontán, automatikus forma- és szabálykövető attitűdöt követ; 

 nyitott az alapvető és sportágspecifikus mozgásformák újszerű és alternatív 

környezetben történő felhasználására, végrehajtására. 

 

MOTOROSKÉPESSÉG-FEJLESZTÉS 

 olyan szintű motoros képességekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a tanult 

mozgásformák alkotó módon történő végrehajtását; 

 relatív erejének birtokában a tanult mozgásformákat változó környezeti feltételek 

mellett, hatékonyan és készségszinten kivitelezi; 

 a különböző sportágspecifikus mozgásformákat változó környezeti feltételek mellett, 

hatékonyan és készségszinten hajtja végre; 

 a (meg)tanult erő-, gyorsaság-, állóképesség- és ügyességfejlesztő eljárásokat 

önállóan, tanári ellenőrzés nélkül alkalmazza; 

 tanári ellenőrzés mellett digitálisan méri és értékeli a kondicionális és koordinációs 

képességeinek változásait, ezekből kiindulva felismeri saját motoros képesség béli 

hiányosságait, és ezeket a képességeket tudatosan és rendszeresen fejleszti. 

 

VERSENGÉSEK, VERSENYEK 

 a versengések és a versenyek közben toleráns a csapattársaival és az ellenfeleivel 

szemben, ezt tőlük is elvárja; 

 a versengések és a versenyek közben közösségformáló, csapatkohéziót kialakító 

játékosként viselkedik. 
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PREVENCIÓ, ÉLETVITEL 

 megoldást keres a különböző veszély- és baleseti források elkerülésére, erre társait 

is motiválja; 

 az egyéni képességeihez mérten, mindennapi szokásrendszerébe építve fejleszti 

keringési, légzési és mozgatórendszerét; 

 a családi háttere és a közvetlen környezete adta lehetőségeihez mérten, belső 

igénytől vezérelve, alkotó módon, rendszeresen végez testmozgást. 

 

EGÉSZSÉGES TESTI FEJLŐDÉS, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS 

 mindennapi életének részeként kezeli a testmozgás, a sportolás közbeni higiéniai és 

tisztálkodási szabályok betartását; 

 az életkorának és alkati paramétereinek megfelelő pozitív, egészégtudatos, 

testmozgással összefüggő táplálkozási szokásokat alakít ki. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve 

NAT által 

javasolt 

óraszám 

A helyi 

tanterv 

óraszáma 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 16 16 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 22 22 

Torna jellegű feladatmegoldások 
22 24 

aerobik (választható) 

Sportjátékok 30 32 

Testnevelési és népi játékok 12 12 

Önvédelmi és küzdősportok 20 15 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 18 18 

Úszás 15 16 

Szabadon felhasználható órakeret 0  

Összes óraszám: 155 óra 155 óra 

 

TÉMAKÖR: Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

ÓRASZÁM: 16 óra 

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

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

 megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának megakadályozására, erre 

társait is motiválja. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből 

gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása 

 4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszergyakorlatok tervezése, vezetése a társaknak 

 Alakzatok (oszlop-, vonal-, kör- és szétszórt) alkalmazó gyakorlása 

 Menet- és futásgyakorlatok különböző alakzatokban 

 Mozgékonyság, hajlékonyság fejlesztése statikus és dinamikus szabad-, társas, kéziszer- 

és egyszerű szergyakorlatokkal (zsámoly, pad, bordásfal) 

 A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok önálló 

összeállítása, azok tudatos gyakorlása 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló hosszabb távú 

edzésprogramok, tervek önálló, de tanári kontroll alatt történő összeállítása, célzott 

alkalmazása 

 A gyakorlatvezetési módok megértése, elsajátítása és alkalmazása 

 Légzőgyakorlatok összeállítása, végrehajtása 

 A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű 

eljárások önálló és tudatos alkalmazása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös összeállítása és önálló 

végrehajtása 

 Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, 

végrehajtása, vezetése a társaknak 

 Terhelések utáni nyújtó gyakorlatok tervezése, vezetése  

 A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési 

stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

 Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 
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 Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

FOGALMAK 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és statikus gimnasztika, 

szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, kéziszergyakorlatok 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A gimnasztikai gyakorlatok során a tanulók megismerik, elsajátítják azokat a 

gyakorlatelemeket, 2-4-8 ütemű gyakorlatokat, amelyek az elváltozásuk, betegségük pozitív 

irányú megváltozását elősegítő izmokat erősíti, illetve nyújtja, továbbá hozzájárul a 

biológiailag helyes testtartás kialakításához. Megismerik és alkalmazzák azokat a relaxációs 

gyakorlatokat, amelyek pozitívan hatnak elváltozásukra, betegségükre. A cél, hogy váljanak 

képessé az elváltozásuk, betegségük pozitív irányú megváltozását elősegítő egyszerűbb 

gyakorlatok tervezésére tanári segítséggel, majd önállóan. 

 

TÉMAKÖR: Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 22 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a korábbi évfolyamokon elért eredményeihez képest folyamatosan javítja 

futóteljesítményét, amelyet önmaga is tudatosan nyomon követ; 

 képes a kiválasztott ugró- és dobótechnikákat az ilyen jellegű játékok, versengések és 

versenyek közben, az eredményesség érdekében, egyéni sajátosságaihoz formálva 

hatékonyan alkalmazni. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása a speciális 

bemelegítésben és mozgáskészség-, illetve mozgásképesség-fejlesztésben 

 Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok 

összevetése korábbi saját eredményekkel 

 Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, 

olimpikonjainak megismerése 

 

Futások: 

 A futóiskolai gyakorlatok és futófeladatok harmonikus végrehajtása ön- és 

társmegfigyelés segítségével 

 Rajtok és rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–40 m-en. Térdelő- és állórajt 

szabályos végrehajtása, versengések rövid- és középtávon ismétléssel 

 Váltófutások versenyszerűen rövidített és teljes távon (4×100 m, 4×400 m) felső 

váltással, indulójelhez igazodva, minél kisebb sebességvesztéssel. Váltósorrend 

önálló kialakítása, váltótávolság gyakorlással történő kimérése 

 Folyamatos futások 8–12 percen keresztül egyenletes ritmusban és tempóváltással 

 Egyenletes futások tempótartással megadott időre, futások 100–400 m-es távolságon 

egyenletes és változó iramban 

 Az egészségmegőrzést, a testtömegkontrollt támogató intenzitászónában végzett 

tartós futások tanári segítséggel hosszabb távú edzésprogramokba történő 

összeállítása, rendszeres alkalmazása 

 

Ugrások: 

 Az ugróiskolai gyakorlatok harmonikus végrehajtása a mozgásképesség és készség 

fejlesztésével, ön- és társmegfigyelés segítségével 

 A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre az 

egyénileg kiválasztott technikával (lépő vagy guggoló technikák) 

 A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások eredményre, az 

egyénileg kiválasztott technikával (átlépő vagy hasmánt vagy flop technikák) 

 Hármasugrás kísérletek önállóan választott elugróhelyről  
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Dobások: 

 Lökő, és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és lendületből 

medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy és két kézzel 

 Kislabdahajítás célra és versenyszerűen távolságra 5–9 lépés nekifutással vagy 

súlylökés könnyített szerrel különböző technikákkal. Versenyszerű lökéssel 4 kg-os 

(lányok) és 6 kg-os (fiúk) szerrel választott technikával (háttal felállásból becsúszással) 
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Álló- és térdelőrajt, edzésmódszer, hajítás, lökés, lendületszerzés, nekifutási távolság, induló 

jel, lépéshossz, lépésfrekvencia, sebesség, gyorsulás, tempó, kézi időmérés, elektromos 

időmérés, előkészítő gyakorlat, rávezető gyakorlat, állóképesség, gyorsaság, erő, aerob, 

anaerob, hajlékonyság, biomechanika, futóiskola, futófeladatok, keresztlépés, kimért pálya, 

dobószektor 

 

A gyógytestnevelés-óra 

atlétikai jellegű feladatokkal tovább fejleszthető a tanulók állóképessége. A differenciált, 

egyénre adaptáltan megvalósuló futó-, szökdelő- és ugrófeladatok elősegítik a keringési 

rendszer és a mozgásműveltség fejlesztését. A dobógyakorlatok differenciált alkalmazásával 

jól fejleszthető a tanulók törzsizomzata. A cél, hogy a tanulók ismerjék az atlétikai jellegű 

feladatok közül a betegségük, elváltozásuk számára kontraindikált gyakorlatokat. 

 

TÉMAKÖR: Torna jellegű feladatmegoldások 

ÓRASZÁM: 24 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

 belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag helyes testtartás 

kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

 a torna, aerobik és zenés tánc jellegű mozgásformákon keresztül fejleszti esztétikai-

művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 
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 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A torna jellegű feladatmegoldások statikus és dinamikus erőfejlesztő gyakorlatai főbb 

izomcsoportokat érintő hatásainak beazonosítása 

 A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, 

készségszintre emelése és gyakorlása 

 Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan 

 A téri tájékozódó képesség és az egyensúlyérzék, valamint a torna jellegű 

feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi 

mozgékonyság, izomérzékelés) szinten tartása, további fejlesztése 

 A segítségadás készségszintű alkalmazása 

 A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának megteremtése 

 A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, 

lendületek, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása 

 A testalkatnak, az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően differenciált 

gyakorlás 

 Mászókulcsolással mászás 3–5 m magasságig (lányok), vándormászás felfelé és lefelé; 

függeszkedési kísérletek 4–5 m magasságig (fiúk) felfelé-lefelé, mászóversenyek 

 A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből különböző testhelyzetekbe; 

gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézen átfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg nyújtott testtel, kézen- és 

fejen átfordulás, tarkóbillenés kísérletek segítséggel tanulói képességektől függően 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 
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● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga kísérletek végrehajtásának 

tökéletesítése 

● Vetődések, átguggolások, átterpesztések 

● A tornagyakorlatok nemre jellemző összekötő elemeinek alkalmazása 

● Összefüggő talajgyakorlat összekötő elemekkel 

 

Ugrószekrényen: 

● Az előző évfolyamokon tanultak gyakorlása, az elugrás távolságának, az ugrás 

hosszának és magasságának növelésével 

 

Lányoknak: 

Gerendán: 

● Érintőjárás; hármas lépés fordulatokkal, szökdelésekkel; mérlegállás; járás 

guggolásban; támaszhelyzeten át fel- és leugrás 

● Ülések, térdelések, térdelő- és fekvőtámaszok, támadóállások, lebegőállások 

● Járások előre, hátra, oldalra után lepésekkel, különböző kartartásokkal és 

karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb átlendítéssel és 90 fokos 

fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

 

Fiúknak: 

Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, ereszkedés hátsó 

lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás kísérletek előre (tanulói képességektől függően) 

● Húzódás-tolódás támaszba 
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Húzódás-tolódás támaszba 
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A gyógytestnevelés-óra 

a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált gyakorlatok kivételével – elősegítik a 

törzsizomzat fejlesztését, a biomechanikailag helyes testtartás kialakítását.  

 

TÉMAKÖR: aerobik 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű mozgásformákon keresztül 

fejleszti esztétikai-művészeti tudatosságát és kifejezőképességét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a zenei ütemnek megfelelően, készségszintű koordinációval végzi a kiválasztott 

ritmikus gimnasztika és/vagy aerobik mozgásformákat; 

 önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

Aerobik: 

 Nyolcütemű alaplépésekből álló blokkok változataiból a tanulók által összeállított 

mozgáskombinációk végrehajtása 

 Az aerobikedzés különböző edzésszakaszaihoz tartozó mozgásanyag pontos, a zenei 

ütemhez igazított, harmonikus végrehajtása. A mozgásformák fejlesztő hatásainak 

tudatosítása 

 Gyakorlatsorok kéziszerrel történő végrehajtása 

 Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő verbális és nonverbális 

jelzések elsajátítása és felhasználása 

 Összefüggő gyakorlat megtanulása zenére 
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Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi impact alaplépés, tempó, 

ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, statikus erő 

 

A gyógytestnevelés-óra 
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A tanulók ismerjék és alkalmazzák a ritmikus és aerobikgyakorlatok azon elemeit, amelyeket 

beépíthetnek a betegségük, elváltozásuk javítását szolgáló gyakorlatok tervezésekor. 

 

TÉMAKÖR: Sportjátékok 

ÓRASZÁM: 32 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza; 

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre; 

 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai 

elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

 A folyamatos csapatjáték kialakítása a tanulók által meghatározott szabálymódosítások 

mellett 

 A nagyobb létszámú (5-7 fő/csapat) sportjátékoknál az ellenfél erős és gyenge oldalának 

felismerése, a támadó taktika tudatos igazítása az ellenfél védekező magatartásához 

 A játékhelyzetnek megfelelő 1-1, 2-1, 2-2 elleni technikai és taktikai elemek hatékony 

és célszerű alkalmazása a folyamatos sportjátékokban 

 Sportjáték előkészítő kisjátékaiban a labdás és labda nélküli játékosok üres területre 

történő mozgásában a kooperatív elemek alkalmazása 

 A dinamikusan változó helyzetű, típusú és méretű célfelületet alkalmazó kisjátékokban 

a védekező játékos gyors helyezkedése a megváltozott játékhelyzethez 

 Játéktevékenységekben az egyéni és csapatvédekezés alapvető formáinak (emberfogás 

és területvédekezés) játékhelyzethez adaptált alkalmazása, gyakorlása 
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 Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 Mérkőzésjátékokban és az azokat előkészítő kisjátékokban a divergens (ötletjáték) és 

konvergens (posztokhoz kötött mozgásfeladatok) gondolkodásra épülő 

feladatmegoldások összehangolt gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotás tanári kontrollal 

 Játékvezetés gyakorlása 

 A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és védekező 

lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és irányváltásokkal, lefordulások, felugrások 

egy és két lábról, leérkezések – készségszintű alkalmazása a folyamatos 

játéktevékenységben 

● A mély és magas labdavezetés egyszerű formában, majd ütemtartással, a rövid- és 

hosszúindulás, az együtemű megállás folyamatos labdavezetésből, a kétütemű megállás 

egy és két labdaleütésből, a sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb 

irányváltoztatási módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

● Elzárás-leválás gyakorlása 2-1, 2-2, 3-3 elleni helyzetekben 

● Labdaátadások különböző módjainak – növekvő mozgássebességgel és dinamika 

mellett – a játékhelyzethez igazított eredményes végrehajtása 

● Tempódobás gyakorlása játék és feladathelyzetben, Gyorsindulások, lerohanások 

tudatos és hatékony kialakítása, alkalmazása a folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos kisjátékokban 

● Alapvető szabályok folyamatos játéktevékenységben történő alkalmazása mellett a 

játékvezetés gyakorlása 

● Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra épülő 

szabálymódosításokkal 

 

Röplabda 

● A leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 
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● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő feladóhoz alkar- és 

kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok automatikus felismerése a különböző csapatlétszámú játékokban. 

A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály önálló és tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció célszerű és hatékony alkalmazása az eredményes 

játék érdekében 

 

Floorball 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

 

FOGALMAK 

játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, elzárás-leválás, leütés, 

felső egyenes nyitás, sánc, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, pozíciós játék 

 

A gyógytestnevelés-óra 

a különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók 

megismerkednek a sportjátékok adaptált formáival. A megismert sportjátékok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. A gyógytestnevelés-óra keretében 

a sportjátékok rekreációs lehetőségként és az élethosszig tartó fizikai aktivitásra való 

felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Testnevelési és népi játékok 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben hatékonyan, kreatívan 

alkalmazza. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és taktikai elemeit 

kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, célszerűen, készségszinten 

alkalmazza; 
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 Játéktevékenységét-kreativitást mutató játék- és együttműködési készség jellemzi 

 a szabályjátékok alkotó részese, képes szabálykövető játékvezetésre. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Statikus és dinamikus célfelületek eltalálására törekvő, a sportjátékok speciális 

mozgástartalmaira épülő dobások, rúgások, ütések változatos tömegű és méretű 

eszközöket felhasználva, fokozatosan nehezedő gyakorlási feltételek mellett egyéni és 

csapatszintű célzó játékokban 

 A labdával és egyéb eszközökkel történő manipulatív mozgásformák gyakoroltatása 

egyénileg, párban és csoportokban, törekedve a mozgásvégrehajtás hibaszázalékának 

csökkentésére időkényszer bekapcsolásával 

 Az egyszerű és összetett sportági technikák gyakorlása a páros és csoportos játékokban 

(pl. váltó- és sorversenyek) 

 A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítése, kúszásokat, mászásokat, statikus 

helyzeteket tartalmazó váltó- és sorversenyekkel, futó- és fogójátékokkal 

 A támadó és védő szerepek gyors váltakozására épülő, azokhoz való alkalmazkodást 

segítő páros, csoportos versengő játékok 

 A védekezés és támadás hatékonyságát növelő csapattaktikai elemekre épülő 

kooperativitást igénylő versengő játékok gyakorlása 

 1:1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési játékok gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő (pl. célfelület fajtája, átadási módok, pálya 

méretei és alakja, csapatok létszáma stb...) pontszerző kisjátékokban a játékhelyzethez 

adaptált támadó és védő szerepek gyakorlása 

 Önálló tanulói szabályalkotásra épülő különböző haladási, megfogási, kimentési 

módokat megvalósító fogójátékok gyakorlása 

 Az egyszerű és választásos reakcióidőt fejlesztő páros és csoportos manipulatív 

mozgásformákkal kombinált versengések alkalmazása 

 A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő összetett 

mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 
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Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, dinamikus és statikus 

célfelületek, szélességi és mélységi mozgás 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező 

tanulók megismerkednek azokkal a testnevelési és népi játékokkal, amelyeket elváltozásuktól, 

illetve betegségüktől függetlenül végezhetnek. A megismert testnevelési és népi játékok 

adekvát alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az 

egészségi állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását, a testedzéssel kapcsolatos 

pozitív attitűd kialakítását. 

 

TÉMAKÖR: Önvédelmi és küzdősportok 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a különböző eséstechnikák készségszintű elsajátítása mellett a választott küzdősport 

speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia 

megtartása mellett 

 Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt tanúsítva 

 Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése 

 Az előre, hátra és oldalra történő eséstechnikák készségszintű elsajátítása, valamint a 

társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, térdelőtámaszból 

a társ általi kézkihúzással) 

 Az eséstechnikák vezető műveleteinek, baleset-megelőzést szolgáló legfontosabb 

technikai mozzanatainak átismétlése, elméleti tudatosítása 

 Oldalra esés, terpeszállásból indított eséstechnikák készségszintű elsajátítása 
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 Különböző támadási technikák elleni megfelelő védekező mozgás adaptív, 

készségszintű elsajátítása 

 Dzsúdógurulás alaptechnikájának készségszintű elsajátítása harántterpeszállásból 

indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

 A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének adaptív, készségszintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban 

 A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló 

végrehajtása 

 A tradicionális küzdősportok (dzsúdó) történetének, meghatározó hazai 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének 

átismétlése 

 

Dzsúdó 

● A társas eséstechnikák gyakorlása (pl.: társ által kötéllel lábat meghúzva, 

térdelőtámaszból a társ általi kézkihúzással) 

● Földharctechnikák, rézsútos (egyik kéz karra fog, másik kéz a nyak alatt) és oldalsó 

leszorítás technika végrehajtása társon, valamint ezekből való szabadulások 

● A bokasöprés, dobástechnikák (a nagy külső horogdobás és a nagy belső horogdobás) 

megismerése, végrehajtási kísérletek a tanulók képességeinek figyelembevételével 

 

FOGALMAK 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás,  

 

A gyógytestnevelés-óra 

A tanuló megismeri az önvédelmi és küzdősportok azon technikai gyakorlatait, amelyek az 

egészségi állapotával kapcsolatban nem ellenjavalltak és alkalmazásukkal növelheti a tartó- és 

mozgatószervrendszer izomzatának erejét, fejleszti az állóképességét és mozgásműveltségét. A 

különböző technikai gyakorlatok elősegítik a rendszeres sport és testmozgás megszeretését, az 

adekvát önvédelmi és küzdősport kiválasztását. 

 

TÉMAKÖR: Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

ÓRASZÁM: 18 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek célszerű 

hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez mérten − 

társait is motiválja; 

 a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel környezete tisztaságára és 

rendjére, hanem erre felhívja társai figyelmét is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének ismeretében a 

pozitív beavatkozási stratégiák megismerése, tanári segítséggel történő alkalmazása 

 A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző mozgásformák 

ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben 

 A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás 

kialakítása a társak körében 

 Téli és nyári időszakra jellemző rekreációs sportok megismerése, lehetőség szerinti 

gyakorlása.  

 A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, streetball, 

asztalitenisz, tollaslabda, jóga,) 

 A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének 

tudatosítása 

 Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó magyar 

személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 
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tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés,  

 

A gyógytestnevelés-órák keretében a szabadtéri foglalkozások során a különböző 

mozgásszervi elváltozással, illetve belgyógyászati betegséggel rendelkező tanulók olyan 



 

178 
 

testgyakorlatokkal, sportokkal ismerkednek meg, amelyeket elváltozásuk, illetve betegségük 

ellenére végezhetnek. A megismert szabadban végzett sportok, testgyakorlatok adekvát 

alkalmazása elősegíti a rendszeres testedzés beépítését a mindennapi életbe, az egészségi 

állapot és a teljesítőképesség pozitív irányú megváltozását. 

A gyógytestnevelés-óra keretében a szabadtéri mozgásformák, sportjátékok, valamint a 

természetben űzhető mozgásformák a rekreáció lehetőségeként és az élethosszig tartó fizikai 

aktivitásra való felkészülés részeként jelennek meg. 

 

TÉMAKÖR: Úszás  

ÓRASZÁM: 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten sajátítja el, azokat 

tudatosan rögzíti. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, készségszinten úszik, a 

természetes vizekben is; 

 önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű kezelésére; 

 önállóan, de tanári ellenőrzés mellett végez számára megfelelő uszodai tevékenységet. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az öltözői rend és az uszodai magatartás, valamint a helyes higiéniai, öltözködési 

szokások automatizálása 

 A különböző uszodai tevékenységek egészségfejlesztő hatásaival és egészségtani 

kockázataival összefüggő ismeretanyag elmélyítése 

 A kitartás, önfegyelem és küzdőképesség, valamint az állóképesség és a monotóniatűrés 

továbbfejlesztése 

 A balesetek megelőzésére tett intézkedések ismerete és betartása 

 A természetes vizekben úszás veszélyeinek ismerete (vízbe ugrások veszélyei, 

áramlatok, hullámzás stb.) 

 Alapvető vízből mentési, életmentési ismeretek elsajátítása. Vízből mentés gyakorlása 

passzív társsal 
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 A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása, egy 

kiválasztott úszásnem magasabb színtű elsajátítása, rajtjának és fordulójának magasabb 

szintű végrehajtása 

 A folyamatos úszások távolságának, időtartamának fokozatos növelése 

 Differenciált gyakorlás az egyéni fejlődésnek és a pszichés állapotnak megfelelően 

 Aerob állóképesség fejlesztése az úszás ritmusának alakításával 

 Anaerob állóképesség fejlesztése rövid távok többszöri, erőteljes leúszásával 

 Úszóversenyek. Merülési versenyek, víz alatti úszóversenyek 

 Az úszás specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári 

segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

 Labdás gyakorlatok, ismerkedés a vízilabda alapmozgásaival  
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vegyesúszás, versenyszabályok, szauna, wellness, vizilabda 

 

A gyógytestnevelés-óra 

A különböző úszásnemek technikajavító gyakorlatai, valamint az egyéb vízben végzett 

gyakorlatok alkalmazásával, a tanuló elváltozásainak figyelembevételével valósul meg a tartó- 

és mozgatószervrendszer izomzatának erősítése, a légzőrendszer fejlesztése, az állóképesség 

növelése. A tanulók tanári segítséggel, majd önállóan tudnak összeállítani úszó feladatsorokat, 

amelyek elősegítik betegségük, elváltozásuk pozitív irányú megváltoztatását. 
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1. HELYI TANTERV 
 
1. 1. TÖRTÉNELEM 
 

 

 
5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP     2 2 4 3 

NYEK     2 2 4 3 

Nyolc évfolyamos 2 2 2 2 2 2 4 3 

Fakultáció       3 3 

 
A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 
tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének 

a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 
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történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része 

a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 

tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 

tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, 

hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és 

jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és 

kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 
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A kreativitás a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A 

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 
egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
 

Történelem 
 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör Óraszám 

5. évfolyam  

Mitológiák, vallások, világvallások 48  

A történelem segédtudományai 24 

6. évfolyam  

Lakóhelyünk múltja, története és nevezetességei 6 

Iskolánk története 4 

Topográfia ismeretek, térképhasználat 4 

Bevezetés a történelembe – Az ókor 12 

Bevezetés a történelembe – A középkor 11 

Bevezetés a történelembe – A magyarság története 12 

Bevezetés a történelembe – Az újkor 23 

Összesen  144 

7. évfolyam  

Civilizáció és államszervezet az ókorban 30  

Vallások az ókorban 6  

Hódító birodalmak 10  

A középkori Európa !.  16  

Rendszerező ismétlés 10 

8. évfolyam  

A középkori Európa II. 16 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 20  
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A középkori Magyar Királyság fénykora 20  

Rendszerező ismétlés  16 

Összesen  144 

9. évfolyam  

A kora újkor 20  

A török hódoltság kora Magyarországon 22  

A felvilágosodás kora 16  

Rendszerező ismétlés 14 

10. évfolyam  

Magyarország a 18. században 16  

Új eszmék és az iparosodás kora 12  

A reformkor 24  

A forradalom és szabadságharc 8  

Rendszerező ismétlés 12 

Összesen  144 

 

 

1.1.1.¨5. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: Mitológiák, vallások, világvallások 

ÓRASZÁM: 48 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 

A mitológiák 

jellemzése  

A 

mitológiák 

kialakulás

a. 

Mitológia 

rendszere

k 

Mítosz, mitológia, 

mitológia és vallás, 

hagyományok és 

mitológiák. 

Teremtéstörténetek 

A mai természeti 
népekhez hasonlóan 
a mágia jellemző 
hitvilágukra, létezik 
egy láthatatlan erő, 
amely mindenütt jelen 
van, ennek 
megismerésére és 
uralására törekszenek, 
ehhez szükséges 
szertartás a varázslat 
(élelemszerzés, 

A mitológia: mítoszok összessége.  
A mítosz hasonlít a mondához, 
mert mesés történet, amelynek van 
igazságalapja. Abban különbözik 
tőle, hogy sokszor vallási 
világértelmezésre is vállalkozik, és a 
dolgok eredetét, végső okát, 
értelmét magyarázza meg.  
Fontos jellemzője, hogy egyszerre 
őrzi az ősi hagyományokat, és 
egyértelműsíti a normákat, 
amelyeket nem szabad áthágni. 
Minden közösség, nép és 
társadalom alkotott magának 
mítoszokat. Ezek szájhagyomány 
útján terjedtek, nem jegyezték le 
őket.  
Ma különféle régészeti leletek és 
korai feljegyzések alapján 
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embervarázslat, 
képvarázslat) 
Totemizmus: az 
állatok tiszttelté 
jelenti, mivel hittek 
abban, hogy bizonyos 
vadakkal rokonságban 
állnak, ezt az állatot 
ősként tisztelték, 
ünnepségeket 
rendeztek a totemállat 
tiszteletére 
Tabu: bizonyos 
szokásokra, 
cselekvésekre 
vonatkozó tilalom, 
amely az egész 
közösségre kötelező 
(pl. totemállat 
megölése, 
fogyasztása, 
vérrokonok közötti 
szexuális kapcsolat 
tilalma) 
Fetisizmus: tárgyak 
vallásos tisztelete 
 

következtethetünk rájuk. 
Viszonylag jól ismerjük a germán, a 
szláv vagy skandináv mitológiákat, 
a kereszténység felvétele előtti 
ősmagyar mitológiáról viszont 
kevesebbet tudunk. Az európai 
kultúrára az ókori görögség 
mitológiája volt a legnagyobb 
hatással. 
 

Az ókori 

Mezopotámia 

mitológiája 

Mezopotá

mia 

vallásai a 

városállam

ok korától 

a 

birodalma

k koráig. 

Sumér. 

akkád, 

amorita, 

babilóniai 

vallások 

politeizmus, 

istenhármasságok, 

henoteizmus 

Sin, Samas, Istar, 

Marduk, Anu, Enlil, 

Ea, Assur 

politeista (többistenhivő) vallás, 
istenek száma, rangsora nem 
állandó 
fő istenhármasság: An (ég istene, 
fő szentélye Urukban), Enlil (levegő 
ura, istenek és emberek királya, 
Nippurban van a fő szentélye, 
vízözön előidézője), Enki (föld ura, 
bölcsesség istene, fő szentélye 
Eriduban) 
Mély tiszteletnek örvend még: 
Ninhurszag az istenek és minden 
gyermek anyja, Nanna /Szín 
holdisten és Innin /Istar az ég 
úrnője, a szerelem istennője 
(jelképe a Vénusz bolygó volt) 
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Az ókori perzsa 

vallások 

Zarathustr

a vallás és 

Mithras 

kultusz 

Zarathustra, vallási 

dualizmus, Mihras 

kultsuz 

a klasszikus perzsa vallást 
Zarathustra (legendás hírű pap) 
alapította Kr. e 7. sz-ban ebben a jó 
és rossz örök harcát tekinti a világ 
mozgatójának a jó megtestesítője: 
Ahuramazda a rosszé Angramainuj, 
az embernek van lehetősége a két 
erő közötti választásra 
Emellett más isteneket is tiszteltek 
pl. Mithrát (Mithrasz) az igazság és 
a nap istenét, akinek kultusza a 
római korban Európában is 
ismertté vált valamint Varuna, 
Indra, Váju, Anáhita tisztelete is 
elterjedt volt 
 

A zsidó vallás A zsidó 

vallás 

kialakulás

a és 

jellemzése 

Ábrahám, Jákob, 

monoteizmus, Jahve, 

tízparancsolat, Mózes, 

Sínai-hegy, Dávid-

csillag, menóra, héber, 

zsidó, diaszpóra, 

Izrael, izraeli, Júda ( 

Júdea ), Dávid, 

Salamon 

kőtemplom, 

sátorszentély, 

szövetségkötés, Tóra, 

kőtábla 

a nép történetében kitüntető 
szerepet kapott a vallás 
monoteizmus, Jahve a főisten, aki 
eredetileg sivatagi vihar, tűz isten, 
tehát pusztító erő volt (Kr. e. 6. sz-
tól nevének kiejtése tabu), Jahve és 
a zsidóság közötti kapcsolat 
kölcsönös és kizárólagos, nép 
istene Jahve ezért a nép isten 
választott népe 
a választott néppel az Úr 
szövetséget köt (Ádám, Noé, 
Ábrahám, Izsák, Jákob, Mózes) 
ennek jele a körülmetélkedés 
az Úr törvényt ad népének (Tóra: 
Mózes 5 könyve) ennek 
legfontosabb része a 
Tízparancsolat, amelyet isten  
Mózesnak kőtáblán nyújtott át, a 
törvények szabályozzák a zsidóság 
mindennapi életét, meghatározzák 
szokásait, vallás szertartásait 
a nép időről időre eltávolodott 
istenétől, ezért a szövetséget újra 
és újra meg kell újítani, erre 
hivatottak a próféták (ők isten 
küldöttei, akik szigorúan őrzik a 
törvényt és ápolják a hagyományt) 
Talmud: Kr. e. 5- Kr. u. 5. sz-ig tartó 
korszak vitáinak, bölcsességeinek, 
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szónoklatainak gyűjteménye, a 
hagyomány foglalata 
Jahve kultuszának központját 
Salamon a Jeruzsálemben felépített 
templomba tette, itt helyezték el a 
frigyládát, a szövetségkötés 
jelképét 
a zsidóság ókori történetéről a 
Biblia ószövetségi része tudósít, ám 
mivel a szövegek jóval az adott 
eseményeknél később keletkeztek 
nem tekinthető teljesen hiteles 
történeti forrásnak 
 

A görög 

mitológia 

 

A görög 

mitológia 

kialakulás

a 

Görög 

istenek és 

jellemzésü

k 

Vallási 

intézmény

ek ( 

Olimpiai, 

Panathéna

iai, jósda, 

színház ) 

Olümposz, Zeusz, 
Héra, Pallasz Athéné, 
Poszeideon, 
Aphrodité, Hermész, 
Artemisz, 
Héphaisztosz, 
Démétér, Hesztia, 
Árész, Apollón, 
Kronosz, Dionüszosz, 
Prométheusz 
Héreklész 
titánok 

az istenek a görög összetartozás-
tudatot erősítették 
politeista (sokistenhivő), isteneit 
emberi alakba (antropomorf) 
képzelte el, minden istennek egyedi 
funkciót tulajdonított 
az istenek cselekedeteit leíró 
történetek összessége a mitológia 
a görög istenek életéről Homérosz 
eposzaiból és Hésziodosz Istenek 
születése (Theogonia) című 
művéből értesülhetünk 
a vallási szertartásokban nagy 
szerepe volt az úgy nevezett 
misztériumoknak (titkos beavatási 
szertartások) pl. Eleuszisz Démétér-
misztériumok 
jóshelyek: Delphoi, Dodoné 
ünnepi játékok (ld. színház 
kialakulása), sportversenyek (pl. 
olümpiai játékok Zeusz tiszteletére) 
 
 

 

A római 

mitológia  

A római 

mitológia 

kialakulás

a 

 

Szakistene

k és 

numen, szakisten, 
Jupiter, Juno, 
Minerva, Apolló, 
Diana, Veszta, Ceres, 
Neptunusz, Mars, 
Vulcanus, Vénus, 
Bacchus,  
papi tisztségek: 
pontifex maximus 

kezdetben totemisztikus 
elképzelések (pl. város eredete a 
farkas által táplált Romulus és 
Remus történetével) 
istenhármasság kialakulása: 
Jupiter-Mars-Quirinus 
etruszk szertartásrend és 
halottkultusz behatolása valamint a 
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antropom

orf istenek 

(főpap), rex sacrorum 
(áldozó király), augur 
(madárjós), flamen 
(ősi főistenek papjai), 
lupercus 
(farkaspapok), Vesta 
szüzek; ezeket a 
tisztségeket mindig 
világi vezetők 
töltötték be és egész 
életre szóló 
megbízatást 
jelentettek 
 
 

jóslás elterjedése, majd a görög 
istenek átvétele 
a római istenek mindig jobban 
megtartották eredeti 
földhözragadt funkciójukat a 
görögökhöz képest 
pl. Janus megtartotta eredeti római 
voltát (kezdet és a vég kétarcú 
istene, templomának kinyitás-
bezárása jelezte a háború kezdetét-
végét) 
a császárkori Rómában elterjedtek 
a keleti misztériumvallások: Ízisz-
Ozirisz, Kübelé, Attisz, Prosperina, 
Mithrasz beavatási szertartásokkal 
együtt járó kultusza 
vallási szertartások teljesen az 
állam érdekének voltak alárendelve 
 

Brahmanizmus A 

brahmaniz

mus 

kialakulás

a 

A 

brahmaniz

mus 

szakrális 

és 

társadalmi 

hierarchiá

t teremtő 

világa 

Dzsainizm

us 

lélekvándorlás, 
reinkarnáció, dharma, 
karma, kaszt, 
brahmana, kstariaja, 
vaisja, sudra, 
Brahma, Visnu, Síva 
Véda 

vallást nem egy személy alapította, 
hanem az évszázadok folyamán 
önmagától alakult ki, ezért 
nincsenek dogmái (alaptanok), az 
életmódra vonatkozó általános 
szabályai, nem követeli meg a 
hívektől, hogy egy istenben 
higgyenek 
nézete szerint a világegyetem 
rendezett egész, amin a dharma a 
világtörvény uralkodik, az élőlények 
és az emberek is származás és 
képesség szerint kasztokra oszlanak 
vallja lélekvándorlás tanát, mely 
szerint az ember életvitelének 
megfelelő (karma) kasztban 
születik majd újjá (ha méltatlanul 
élt kutya, vagy sertés alakjában) ez 
az újjászületés elkerülhetetlen 
a sok istenből kiemelkedik Brahma 
a világ teremtője, a lelke 
vándorlásának irányítója, Visnu a 
világok körforgásának fenntartója, 
Siva a megsemmisítő és 
újrateremtő erő (e három isten 
egységet alkot a világ körforgását 
biztosítja) 
dzsainizmus 
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brahmanizmus válságából fakadó 
vallási irányzat, alapítója: Mahavir 
vagy Dzsina (Kr.e 540-468.) 
a lélekvándorlás örök körforgásából 
való kivezető utat kereste, szerinte 
az ember akkor jut el az örök 
felszabadulás (moksa) állapotba, ha 
tartózkodik minden lény 
bántalmazásától 
mivel így semmiféle növényt és 
állatot nem lehet még táplálékként 
sem elfogyasztani a vallás tanainak 
pontos követője addig böjtöl egy 
helyben míg ebbe belepusztul, az 
erre képes embereket szentként 
tisztelik 
 
 

Buddhizmus A 

buddhizm

us 

kialakulás

a 

 

Buddha 

tanítása     

A 

buddhizm

us 

irányzatai 

Buddha, dharma, 
nirvana, hinayana, 
mahayana 

Buddha jelentése felébredt, 
megvilágosodott 
a tanító Sziddharta a kb. Kr. e. 560-
480 között élt, előkelő indiai 
családból származott, születését és 
fiatalságát számos legenda övezi 
a megvilágosodást nem szent iratok 
tanulmányozásával, hanem a saját 
bensőjében lejátszódó 
megismerési folyamat 
eredményeként érte el 
a tanítók nem váltják meg az 
embereket csak a helyes utat 
mutatják meg számukra és az utat 
neki kell végigjárni 
a négy nemes igazságról szóló 
tanítás összefoglalója Buddha 
nézeteinek: e szerint az élet csupa 
szenvedés, mert folyamatos 
vágyakozások között élünk, ha a cél 
a végy megszüntetése, amely 
elvezet a nirvána (vágynélküliség) 
állapotába, ehhez ad segítséget a 
nyolcas ösvény: igaz hit, igaz 
szándék, igaz szó, igaz tett, igaz 
élet, igaz törekvés, igaz emlékezés, 
igaz elmélyedés 
a szeretet gyakorlását is 
követendőnek tartja 
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a buddhizmus alaptételei A Tan 
ösvénye című munkában 
találhatóak 
Buddha nem szervezett egyházat, 
nem hagyott maga után iratokat, 
ezért az egyházszervezést követői 
végezték el, kb. Kr. e 3. sz-ra 
létrejött a buddhista egyház és 
megszerkesztették szent iratai 
(Tipitaka) 
a buddhista építészet 
legjellegzetesebb alkotása a sztúpa, 
amelyben ereklyéket őriznek 

 

Az iszlám Az iszlám 

kialakulás

a 

 

Mohamed 

próféta 

 

Az iszlám 

tanai 

 

Az iszlám 

irányzatai 

 

Mohamed, 
monoteizmus, Korán, 
sihada, szalat, zakat, 
ramadan, hadzs, 
hidzrsa, dzsihád 
szunnita, siíta 
Kába köve 

a vallás alapítója: Mohamed (570-
632) Mekkában született, ahol az 
Arab-félsziget legszentebb fétisét a 
Kába kövét őrizték, 40 évesen 
látomásai támadtak amelyek 
üzenete szerint őt Isten 
prófétájának szemelte ki, ekkor 
kezdi meg térítő útját 
kezdetben nem arat osztatlan 
sikert, az ummát (vallási közösség) 
sokan elutasítják a szellemi és 
vagyoni egyenlőség hirdetése miatt 
622-ben Medinába költözött 
(hidzsra) 
630-ban visszatér Mekkába, 
megegyezik a helyi előkelőkkel: 
Kába kő kultuszát megtartja, Mekka 
kiemelt zarándokhely marad, helyi 
istent Allahot (Il) helyezett 
monoteista elképzelései 
központjába 
Mohamed a perzsa, a zsidó és a 
keresztény vallás tanaiból is 
merített saját eszméinek 
felépítéséhez 
az iszlám szó engedelmességet, 
odaadást jelent, mindazok akik 
megnyugszanak isten akaratában 
és elfogadják a tanítását a 
mozlimok 
legfontosabb könyve: Korán 
(Oszmán kalifa idején állították 
össze a 7. sz. végén) 
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a mozlimok számára csak Allah 
létezik, hinni kell az ő angyalaiban, 
tisztelni kell a prófétákat 
(Ábrahámot és Jézust is), de 
legfőképpen Mohamedet, hinniük 
kell a halál utáni életben és Allah 
ítélkezésében 
a próféta előírta a napi ötszöri imát 
és ehhez kapcsolódva a rituális 
tisztálkodást, a Ramadan (havi böjt, 
amikor reggeltő estig tilos az evés) 
megtartását, a kötelező 
alamizsnaosztást, a mekkai 
zarándoklatot; dzsihád (iszlám 
általános védelme a hitetlenek 
ellen), ami a Korán szerint nem 
erőszakos úton, fegyverrel történik, 
a későbbiekben azonban az 
iszlámtól nem lett idegen a hit 
erőszakos terjesztése 
Irányzatok: 
szunniták: az Omajjád-kalifák 
uralmát és az ezek irányításával 
összeállított szunnát (hagyomány) 
ismerik el, valamint kötelező 
érvényű az a hagyomány is , amit a 
hívők közmegegyezéssel fogadtak 
el 
 
síiták: nem ismerik el az Omajjádok 
uralmát és az általuk létrehozott 
hagyományt, csak azt, ami a 
próféta közvetlen leszármazottaira 
vonatkozik, törvényes 
vezetőjüknek Alit (Mohamed vejét) 
és annak leszármazottait tartják; 
legfontosabb tanításuk a Mahdi, az 
utolsó próféta eljöveteléről szóló 
tan 
(a síiták és szunniták közötti vallási 
ellentét máig megosztja az arab 
világot) 
a síitizmus egyik irányzata az 
izmaelita, mely térítései és 
kereskedelmi kapcsolatai révén 
leginkább elterjedt Európában, s 
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gyakorta ezen a néven emlegetik a 
mozlimokat 
 

Kereszténység A 

keresztény

ség 

kialakulás

a 

 

Jézus 

szerepe 

 

Biblia 

történetek 

 

A 

keresztény

ség 

tanításai 

 

A 

keresztény

ség 

elterjedés

e 

monoteizmus, Jézus, 
keresztény, pogány, 
Pál, páli fordulat, 
szentháromság, Nicea, 
arianizmus, 
athanasianizmus, 
presbiter, püspök 
 
 

gyökerei a zsidó hitbe nyúlnak 
vissza: megváltáshit (Messiás 
eljövetele); 1947-56 között került 
elő a Holt tengeri lelet a qumráni 
barlangból, amely egy esszénus 
(szigorú szabályok között élő, az 
Írást tanulmányozó közösség) 
szekta feljegyzéseit őrzi, ez nagyon 
hasonlít a kereszténység 
alaptanaihoz, valószínű köztük élt 
Keresztelő Szent János 
a kereszténység szent könyve az 
Újszövetség 
a keresztények szerint Jézus 
krisztus, Isten fia, aki szenvedése és 
halála által megváltotta az 
emberiséget (azokat, akik hisznek 
benne), lehetővé tette a 
feltámadást és az örök életet 
a tanítások közül a legfontosabb az 
egyetemes szeret parancsa: mivel 
az emberek mindnyájan Isten 
gyermekei, így semmilyen 
különbség nincs köztük, és mivel 
Isten mindannyiukat egyformán 
szereti nekik is kötelességük ezt 
tenni 
a mások feletti ítélkezés isten 
feladata 
megbocsátás tana 
tevékeny szeretet: segítőkészség és 
adakozás a rászorulóknak 
tartózkodás a földi javak utáni 
vágyakozástól 
a cél a menny, Isten országának 
elérése, amely az örök életet is 
jelenti 
belső, lelki tisztaság hirdetése 
 

A germán 

mitológia 

A germán 

mitológia 

kialakulás

a 

Edda, Odin, világfa 
Nibelung, Arthur király 
és a kerekasztal 
lovagjai 

 A germán népek hagyományai és 
mítoszai vándorlásaik alatt 
gyarapodtak, magukba olvasztva 
a görög, római (és ezáltal a 

https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_mitol%C3%B3gia
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3mai_mitol%C3%B3gia
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A germán 

mitológia 

istenei 

hellenisztikus) hitvilág egyes 
elemeit.  
Szokásaik ma is élnek a germán 
nyelveket beszélő országokban. A 
szájhagyomány útján terjedő 
legendákat két mű foglalja össze: a 
verses és a prózai Edda.  

Arthur-mondakör megismerése 
A kerekasztal szimbolikája 

 

TÉMAKÖR: A történelem segédtudományai 

ÓRASZÁM: 24 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

Történelem 

segédtudomány

ai 

 

Archeológ

ia  

A történelem és 

történet fogalma 

Történelmi források és 

emlékek 

Lelet fogalma 

A régész eszközei, a 

feltárás 

munkafolyamatai 

A forrásfeldolgozás 

menete 

A források 

kezelői(archeológus,  

levéltáros, 

múzeológus, 

restaurátor) 

A források hitelessége 

-A régmúlt, a múlt tanulságai ez 

ember életére 

-logikus gondolkodás fejlesztése, 

következtetések levonása 

-A forrásokat kezelő intézmények 

szerepének jelentősége, az olvasás 

és a muzeális értékek tiszteletére 

nevelés  

-A források közt való eligazodás, a 

megbízható forrásanyag 

kiszűrésének képessége  

-A történelmi információk keresése 

és feldolgozása,  forráskritika 

-Kommunikáció: 

– Beszámoló, kiselőadás 

Tartása saját élményekből 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Kronológi

a 

Történelmi korok 

Az őskor emberének 

megfigyelései 

A gazdálkodás és az 

időszámítás kezdetei 

Időszámítás 

rendszere, Juliánus és 

Gergely naptár 

Julius Caesar reformja, 

Szoszigenész, 

szökőnap, szökőév  

 

-A régmúlt, a múlt elkülönítése  

 

-Kulcsfogalmak alkalmazásának 

képessége 

- Tájékozódás időben és térben, az 

alsóbb osztályokban tanult 

történelmi események, személyek 

időbeni elhelyezése 

- Logikus gondolkodás fejlesztése, 

következtetések levonása, logikus 

előadása 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Edda-%C3%A9nekek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Edda-%C3%A9nekek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3zai_Edda
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Római számok, 

évszázadok, 

évezredek fogalma 

Hány év telt el, 

hányadik században 

történt? 

-Új események időbeli elhelyezése, 

memória fejlesztése 

-A történelmi idő ábrázolása 

időszalagon. 

- A tanult uralkodók, események 

elhelyezése az időszalagon 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Heraldika A címer eredete, 

szerepe, heroldok 

címerfajták, címer- és 

pajzsformák,( 

hegyestalpú, csucskös 

talpú) a pajzs tagolása, 

jelképei, 

szimbolikája,címerálla

tok, színek( fém, mál) 

Történelmi családok 

címerei, nemzeti 

címerünk 

Városunk és iskolánk 

címere  

saját címer készítése 

  

-Az értékteremtő alkotások 

jelentőségének felismerése 

-A címer, mint történelmi forrás 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

-Nemzeti történelmi múltunk egy 

tanújának alapos megismerése 

 

-Logikus gondolkodás képessége 

- Kommunikáció: címerleírás 

Történelem 

segédtudomány

ai 

Inszigniol

ógia 

Világi és egyházi 

hatalmi jelvények( 

püspöki süveg, 

kancellári kulcs) 

uralkodói inszigniák és 

szerepük( szalagok, 

korbács, pásztorbot) 

koronaformák( 

sisakkorona, 

abroncskorona, 

függős korona) 

Magyar koronázási 

jelképeink( koronázási 

palást, szent korona, 

országalma, kard, 

jogar) 

A koronázás menete, 

koronázási domb  

  

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

- Nemzeti történelmi múltunk 

kincseinek  alapos megismerése 

-Logikus gondolkodás képessége 

 

- Kommunikáció: 

szövegértés, lényegkiemelés 

fejlesztése 

 

-Információk gyűjtése hiteles 

forrásokból,  megadott szempontok 

szerint. 
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Történelem 

segédtudomány

ai 

Vexillológi

a 

A zászló használata, 

célja  

A zászlóvivő szerepe 

A zászló fejlődése az 

egyes történelmi 

korokban ( rúdjelvény, 

hadi jelvény, kokárda, 

trikolór) 

Nemzeti zászlónk 

szerepe és története 

(árpád sávos, Bocskai, 

Rákóczi, hivatalos és 

nem hivatalos zászló, 

országzászló)  

Színeinek feltételezett 

jelentése 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

-Állampolgári nevelés: Nemzeti 

történelmi múltunk egy tanújának 

alapos megismerése 

 

-Nemzeti zászlónk használatának 

szabályai 

-Logikus gondolkodás képessége 

  

Történelem 

segédtudomány

ai 

Numizmat

ika 

 

A pénz kialakulásának 

szükségessége,történ

ete 

Pénzkorszakok ( 

csereeszköz, árupénz, 

fémpénz, arany-és 

pénzhelyettesítők/ 

papírpénz, 

modernpénz/váltó, 

valuta, deviza) 

Infláció, devalváció, 

euró 

A bankok, tőzsde 

szerepe 

Magyar történelmi 

pénzek 

- Ismeretek bővítése, memória 

fejlesztése 

 

-Információk gyűjtése képi és 

tárgyi, hiteles  forrásokból 

megadott szempontok szerint. 

-PPT készítése alapszinten a tanult 

ismeretanyagot felhasználva 

-Előadói készség fejlesztése 

 

1.1.2.: 6. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Lakóhelyünk múltja, története és nevezetességei 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Lakóhelyünk múltja, 

története és 

nevezetességei – Pápa 

története 

6 óra 

Mondák Pápa 

város 

történetéről 

Pápa története a 

honfoglalásig 

Pápa a városság 

válás útján 

A reformáció 

városunkban 

A barokk Pápa 

A Dunántúl 

Athénja 

A pápai ipar 

kibontakozása 

A pápai zsidóság 

története 

A Pápa szó 

származása 

A település kedvező 

földrajzi adottsága 

A mezőváros 

kialakulása 

A város birtokosai 

A reformáció és 

ellenreformáció 

kulturális hatása 

Városformáló 

Esterházyak 

A zsidóság 

betelepülése, 

városfejlesztő 

tevékenysége és 

sorsa a XX. 

században 

 

 

A város történelmének, 

történelmi 

fordulópontjainak 

megismerése. 

A város fejlődésében 

kiemelkedő szerepet 

játszó kulturális, 

gazdasági események 

és főúri családok 

megismerése. 

Pápa etnikai 

viszonyainak 

áttekintése 

 

TÉMAKÖR:  Iskolánk története 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Iskolánk történte, Türr 

István életútja 

                4 óra  

Az iskola 

alapítása, 

története, híres 

diákjai, mai 

képzései 

Türr István 

életútja és 

emlékezete 

F: pálosok rendje, 

bencések rendje, ora 

et labora 

 

N: Türr István, Csáky 

László gróf, Borsó 

Gellért, Galántai 

István, az iskola 

néhány híres diákja 

 

É: 1638 a Türr 

alapítása, 1844 

Az iskola, ezáltal a 
diákot körülvevő 
történelem 
megismerése és 
bemutatása, 
információk gyűjtése. 
Az iskola névadójának 
bemutatása, 
életútjának 
megismerése. 
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magyar nyelvű 

oktatás bevezetése, 

1948 az iskola 

államosítása, 1951 

az iskola Türr István 

nevét veszi fel, 1825-

1908 Türr István 

élete 

 

T: Pápa, Baja, 

Korinthoszi-csatorna 

 

 

TÉMAKÖR:  Topográfia ismeretek, térképhasználat 

ÓRASZÁM: 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Topográfia ismeretek, 

térképhasználata 

4 óra 

Térképhasználata 

ismeretek- 

koordináta 

rendszer 

Földrészek 

Európa és 

Magyarország 

 

1. A földrajzi 

térképek, illetve 

azok történelmi 

megfelelője: 

csapadék, 

domborzat, 

növényzet, 

állatvilág, 

ásványkincsek, 

termények.  

2. „Hagyományos” 

történelmi 

helyzeteket leíró 

térképek: államok, 

határok, városok, 

közigazgatás, 

úthálózat, 

kereskedelmi 

kapcsolatok, 

szövetségesek.  

3. Politikai 

események, 

Információszerzés egy 

térképről 

Következtetések 

levonása földrajzi 

környezetből, térképen 

ábrázolt folyamatokból 

Magyarázatok egy 

térkép segítségével 

Több térkép 

összehasonlítása 
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folyamatok térképei: 

hadjáratok, csaták, 

szövetségek 

alakulása, emberek 

mozgása (vándorlás, 

kivándorlás, 

menekülés, 

elhurcolás stb.), 

területszerzés, 

területvesztés, 

területi követelések. 

4. Tematikus 

térképek: vallási, 

etnikai, politikai 

rendszerek, 

kulturális emlékek, 

választási 

eredmények,gazdas

ági, demográfiai, 

szociális mutatók 

alapján készített 

térképek. 

 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – Az ókor  

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Bevezetés a 

történelembe 

58 óra 

Mezopotámia 

földrajza, 

kultúrája 

nevezetességei 

3 

Mezopotámia 

földrajza és népei 

Mezopotámia 

története, a 

városállamok 

kora 

F: árasztásos 

földművelés, sumer 

nép, városállam, 

zikkurat, 

templomgazdaság, 

despotizmus 

 

N: Gilgames 

 

T: Tigris, Eufrátesz, 

Mezopotámia, 

Mezopotámia 
jelentőségének és 
kulturális hatásainak 
felismerése és 
bemutatása. 
Mezopotámia 
azonosítása térképen. 
Az ókori állam 
szerepének 
bemutatása. 
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A városállamok 

gazdasága és 

társadalma 

Babilónia, Asszíria, 

Ur, Uruk 

 Athén, az athéni 

demokrácia 

működése 

3 

Mindennapok egy 
görög 

városban:  Athén 
és lakói. 

Az athéni 
demokrácia, 

államszervezet 
működése 

Görög istenek, az 
olümpiai játékok. 

Az athéni és 
spártai nevelés. 

F: városállam/polisz, 
jósda, 
többistenhit/politeiz
mus, olümpiai 
játékok, monda, 
türannisz, 
cserépszavazás, 
népgyűlés, 
arisztokrácia, 
demokrácia, démosz 
 
N: Zeusz, Pallasz 
Athéné, Nagy 
Sándor, Drakón, 
Szolón, 
Peiszisztratosz, 
Kleiszthenész  
 
É: Kr. e. 776 az első 
feljegyzett olümpiai 
játékok, Kr. e. 5. sz. 
közepe az athéni 
demokrácia 
fénykora 
 
T: Athén, Olümpia, 
Spárta 

Az athéni és a spártai 
államszervezet 
működésének 
bemutatása. 
A görög városok 
társadalmának 
bemutatása. 
Az athéni demokrácia 
összehasonlítása a 
modern demokráciával. 
A görög kultúra 
jelentőségének, 
hatásainak felismerése, 
bemutatása. 
 

 Az ókori világ 

„fővárosa” 

Róma. 

nevezetességei, a 

római civilizáció 

4 

Róma alapítása a 
mondákban. 

Egy római polgár 
mindennapjai. 

A 
gladiátorviadalok 

és a 
kocsiversenyek. 

Róma 

nevezetességei - 

F: provincia, 
rabszolga, gladiátor, 
amfiteátrum, légió, 
népvándorlás. 
 
N: Romulus, 
Hannibál, Julius 
Caesar, Augustus, 
Attila.  
 
É: Kr. e. 753 Róma 
alapítása a 
hagyomány szerint, 
Kr. u. 476 a 
Nyugatrómai 
Birodalom bukása. 
 

A római civilizáció 
kulturális jellemzőinek, 
nevezetességeinek 
felismerése, 
bemutatása. 
A római köztársaság és 
császárság működési 
rendjének bemutatása. 
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római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak 

T: Itália, Róma, 
Római Birodalom.  

 A római 

hagyomány 

Magyarországon 

– Pannónia 

provincia 

2 

Romanizáció 
Pannóniában 

Római emlékek 
Pannóniában és 

Dáciában 
 

F: provincia, légió, 
limes 
 
N: Severusok 
 
É: Kr. e. 9. 
Octavianus 
megalapítja 
Pannónia provinciát 
 
T: Itália, Róma, 
Pannónia, 
Aquincum, Savaria 

Pannónia jelentősebb 
városainak azonosítása. 
Pannónia 
romanizálásának 
bemutatása. 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – A középkor  

ÓRASZÁM: 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 A középkor 

társadalma: 

lovagok, 

parasztok, 

polgárok és az 

egyház 

3 

 

Élet a várban 

Élet a kolostorban 

Élet a középkori 

városban 

F: földesúr, lovag, 
nemes, uradalom, 
jobbágy, 
robot,  pápa, 
szerzetes, bencés 
rend, pálos rend, 
kolostor, katolikus, 
román stílus, gótikus 
stílus, polgár, céh, 
könyvnyomtatás, 
keresztes lovag, 
iszlám. 
 
N: Szent Benedek, 
Gutenberg, 
Mohamed. 
 
T: Visegrád, 
Pannonhalma, 

A középkor társadalmi, 
gazdasági, vallási és 
kulturális jellemzőinek 
bemutatása. 
A társadalmi csoportok 
közötti jogi különbségek 
azonosítása. 
A középkor társadalmi 
berendezkedésének 
értelmezése. 
A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 
Az egyház szerepének 
áttekintése a középkori 
Európában. 
A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
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Szentföld, Anglia, 
Franciaország. 

vagy szöveges források 
segítségével. 
A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 
A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján. 
 

 A középkor 

gazdasága : 

földművelés, 

céhes ipar, 

kereskedelem 

3 

 

Egy uradalom 
működése 

A céhek 
működése 

Helyi 
kereskedelem 

Távolsági 

kereskedelem 

Fogalmak: 

legelőváltó 

gazdálkodás, 

nyomásos 

gazdálkodás, 

vetésforgó, 

szügyhám, nyakhám 

 

Személyek: - 

 

Kronológia: - 

 

Topográfiga: 

Levantei és Hanza 

kereskedelmi 

útvonalak, Velence, 

Firenze, Szentföld 

Uradalom 
berendezkedésének 
jellemzése ábra alapján 
Gazdálkodási 
módszerek, eszközök 
összehasonlítása 
Céhek működösének 
jellemzése 
Középkori kereskedelmi 
útvonalak 
megmutatása térképen, 
áruik összetételeink 
ismertetése térkép 
alapján 

 A középkor 

kultúrája – lovagi 

kultúra 

3 

lovag, lovagi 

erények/erénykódex

, udvari 

kultúra/fejedelmi 

udvarok, lovagi 

tornák, lovagi 

világkép, miles- 

nehézfegyverzetű 

lovaskatona, lovaggá 

avatás/ütés, lovagi 

eskü, hűbériség, 7 

lovagi készség, 

lovagrendek, 

lovagkirályok, 

lovagregény, 

A középkor társadalmi, 

kulturális jellemzőinek 

bemutatása. 

A lovagság fogalmának 

meghatározása 

A lovaggá válás 

folyamatának követése 

A lovagi erények 

felismerése 

A lovagi életmód 

jellemzőinek 

azonosítása 

A lovagi lakhely 

jellemzése képi 
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trubadúr, 

minnesanger, 

Sándor regény-Nagy 

Sándor, Roland-

ének-Nagy Károly,  

Breton mondakör-

Artúr király és a 

kerekasztaL lovagjai, 

Szent Grál 

11-13. század  

forrásanyag 

segítségével. 

A lovagi kultúra-

viselkedési szabályok, 

műveltség felismerése 

források alapján. 

 A reneszánsz 

Európában és 

Magyarországon 

2 

újjászületés, 

polgárság, 14-16. 

század, antikvitás, 

humanizmus, 

reformáció, 

perspektivikus 

ábrázolás, 

természettudomány

ok fejlődése, 

könyvnyomtatás, 

természetábrázolás, 

valósághűségre 

törekvés, harmónia, 

polihisztorok, 

Leonardo da Vinci, 

Raffaello Santi, 

Michelangelo 

Buonarotti, Sandro 

Botticelli, Petrarca, 

Boccaccio, Dante, 

William 

Shakespeare, Balassi 

Bálint, Janus 

Pannonius, 

reneszánsz 

épületek: firenzei 

dóm, visegrádi 

palota-Herkules-kút, 

Bakócz kápolna, 

sárospataki vár 

reneszánsz szárnya, 

A reneszánsz kultúra és 

a humanista szemlélet 

bemutatása.  

A reneszánsz 

stílusjegyek elemzése. 

Önállóan gyűjtött 

képekből tabló 

készítése (pl. 

reneszánsz építészet és 

művészet). 

Beszámoló készítése 

népszerű tudományos 

irodalomból, 

szépirodalomból, és 

tévéműsorokból (pl. 

humanista tudósok). 
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Bornemissza Péter, 

Heltai Gáspár- Száz 

fabula 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – A magyarság története 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 A magyarság 

származása, 

eredetmondák 

3 

Fogalmak: hun, 

finnugor, törzs, 

fejedelem, 

vérszerződés, 

honfoglalás 

 

Személyek: Hunor, 

Magor, Csaba 

királyfi, Emese, 

Álmos, Árpád 

 

Kronológia: 895 

honfoglalás 

 

Topográfia: Urál, 

Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence 

A mondák és a valóság 
közötti kapcsolatok és 
ellentmondások 
felismerése. 
A tanult mondai 
történetek felidézése, a 
mondai hősök 
szándékainak 
azonosítása. 
Mondai szereplők 
felismerése képek, 
művészeti alkotások 
alapján. 
Rekonstrukciós rajzok, 
ábrák elemzése és/vagy 
készítése a honfoglaló 
magyarok viseletéről, 
lakóhelyéről, 
fegyverzetéről. 

 Az Árpád-kor 

kiemelkedő 

uralkodói : 

István, Szent 

László, IV. Béla 

3 

szenioratus, 

primogenitura, 

leviratus, királyi 

vármegye, ispán, 

nádor, 

egyházmegye, 

püspökség, 

érsekség, királyi 

tanács, tized, 

törvénykönyv, 

királytükör, bencés 

rend, kolostorok, 

kancellária, kunok, 

I .(Szent) István, I. 

(Szent) László és IV.Béla 

uralkodásának 

jellemzése és 

értékelése. 

A kereszténység 

felvétele és az 

államalapítás 

jelentőségének 

felismerése. 

A korai magyar 

történelmet és az 

Árpád-kort megjelenítő 
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könnyűlovasság, 

tatárok/mongolok, 

szerviensek, 

nemesek, bárók, 

kővár, nemesi 

vármegye, 

szolgabíró, 

familiaritás 

Augsburg, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, 

Horvátország, 

Erdély, Dalmácia, 

Muhi, Buda, Sajó, 

Trau 

Gellért püspök, 

Julianus barát, Batu 

kán 

955 (az augsburgi 

csata), 972–997 

(Géza 

fejedelemsége), 

997/1000–1038 (I. 

/Szent/ István), 

1077–1095 (I. Szent 

László) 1222 (az 

Aranybulla kiadása), 

1235–70 (IV. Béla), 

1241–42 (a 

tatárjárás), 

legfontosabb kulturális 

alkotások azonosítása. 

szövegben. 

Tabló összeállítása az 

Árpád-kor legfontosabb 

kulturális emlékeiből. 

Információk gyűjtése és 

önálló rendszerezése, 

értelmezése. 

Egyszerű 

térképvázlatok 

rajzolása 

információforrások 

alapján. (Pl. a 

tatárjárás.) 

Áttekintő ábra készítése 

a Szent István-i állam- 

és egyházszervezetről. 

Információgyűjtés Szent 

László kultuszáról a 

krónikák és 

néphagyományok 

tükrében. 

A magyar 

igazságszolgáltatás 

gyakorlatának 

bemutatása Szent 

István és Szent László 

törvényeinek 

elemzésével. 

 A 10. század 
szentjei: Imre és 

Gellért 
A 11. század 

szentje_ Szent 
László 

Szent életű 
Árpád-házi 

királylányok a 13. 
században: 

Erzsébet, Margit 

Fogalmak: vértanú, 

mártír, boldog, 

szent, apáca, szentté 

avatás, legenda, 

kódex 

Személyek: Szent 

Gellért, Szent Imre, 

Szent László, Szent 

Erzsébet , Szent 

Margit 

A kiemelt szentek 
legendáinak 
megismerése 
Az Árpád-házi szentek 
ismertetőjegyei, 
jelképei 
A szentek felismerése 
korabeli képek, 
ábrázolások alapján 
Keresztény értékek és 
erények a középkorban 
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Topográfia: Gellért-

hegy, Esztergom, a 

Nyulak-szigete 

Évszámok: A 10.  

a 11. és a 13. század 

szentjei 

 

 A Hunyadiak, 

Mátyás a 

reneszánsz 

uralkodó 

3 

1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

hadiadó, füstpénz, 

fekete sereg, 

Corvina, könyvtár, 

könyvnyomtatás 

Aragóniai Beatrix, 

Antonio Bonfini, 

Galeotto Marzio, 

Janus Pannonius, 

Vitéz János, 

Thuróczy János 

Buda, Visegrád, 

Pozsony (egyetem 

1467) 

Mátyás 

hatalomgyakorlásának 

jellemzése. 

A reneszánsz kultúra 

bemutatása Mátyás 

udvarában. 

A 15. századi magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

-Ismeretszerzés 

tárgyak, épületek, 

képek közvetlen 

megfigyeléséből, hallott 

és olvasott elbeszélő 

szövegekből, különböző 

médiumok anyagából. 

(Pl. Mátyás udvara.) 

 

TÉMAKÖR:  Bevezetés a történelembe – Az újkor története 

ÓRASZÁM: 23 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

 

 A nagy földrajzi 

felfedezése 

3 

 

A felfedezők útjai. 
 

Fogalmak: 

gyarmatosítás, 

világkereskedelem, 

konkvisztádorok 

 

A nagy felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása térképen. 
A világkereskedelem 
útvonalainak 
bemutatása térkép 
segítségével. 
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A 

világkereskedele

m kialakulása 

Személyek: 

Bartolomeu Diaz, 

Vasco da Gama, 

Kolombusz Kristóf, 

Amerigo Vespucci, 

Magellán 

 

Kronológia: Amerika 

felfedezése 1492 

 

Topográfia: Afrika, 

India, Amerika, 

Spanyolország, 

Portugália, 

Tordesillas 

 

 Indián kultúrák 

2 

 

Gyarmatosítás 

Amerikában: az 

őslakosság sorsa, 

ültetvények és 

rabszolgák. 

Fogalmak: indián, 

maja, azték, inka, 

véráldozat, 

ültetvény, terasz 

 

Személyek: Cortez 

 

Topográfia: maja 

városállamok, Azték 

Birodalom, Inka 

Birodalom 

Indián civilizációk 
elhelyezése térképen. 
Gyarmatosítás 
módszereinek és 
következményeinek 
megismerése. 

 Magyarország a 

török hódítás 

korában 

4 

 

Mohácsi csata. 
Buda eleste és az 

ország három 
részre szakadása. 

Élet a három 
részre szakadt 

országban 
A várháborúk 

hősei (pl. Dobó; 
Zrínyi, a szigetvári 

hős). 

Fogalmak: janicsár, 

szpáhi, török 

hódoltság, kettős 

adóztatás, 

gyermekadó,  

 

Személyek: II. Lajos, 

Szapolyai János, 

Habsburg Ferdinánd, 

I. Szulejmán, Jurisics 

Miklós, Dobó István, 

Zrínyi Miklós 

 

Évszámok: 1526 

mohácsi vész, 1532 

A mohácsi csata 
eseményeinek 
rekonstruálása 
animációs film és térkép 
alapján. 
A három részre szakadt 
ország és a fontosabb 
török hadjáratok 
bemutatása tematikus 
térképen.  
A török- és Habsburg-
ellenes harcok hőseiről 
szóló történetek 
elbeszélése, irodalmi 
szövegek felidézése. 
Képek, ábrázolások 
gyűjtése és azonosítása, 
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Buda 

visszavétele: a 

török kiűzése. 

Kőszeg ostroma, 

1541 Buda eleste, 

1552 Eger ostroma, 

1566 Szigetvár 

ostroma, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke 

 

Topográfia: Mohács, 

Buda, Pozsony, 

Gyulafehérvár, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Karlóca 

filmrészletek 
értelmezése a 
törökellenes háborúk 
hőseiről és 
eseményeiről. 
A három részre szakadt 
ország térképének 
értelmezése. 
Annak a bemutatása, 
hogy milyen hatással 
volt a török uralom 
Magyarország 
fejlődésére. 

 Erdély földrajza, 

népei és kultúrája 

2 

Három rendi nemzet 

Négy nép, három 

nemzet 

 

székely, szász, magyar 

román 

Vallások és népek 

székek, megyék, 

városok 

 A magyar 

történelem 

kiemelkedő 

családjai és 

személyiségei a 

XVII. században : 

Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós, II. 

Rákóczi Ferenc 

4 

 

 

Fogalmak: széttagolt 

ország, király, 

fejedelem, három 

rendi nemzet, 

székely 

falutörvények, 

szászok, kurucok, 

bujdosók,  

téli hadjárat, 

trónfosztás 

Személyek: Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós, 

II. Rákóczi Ferenc 

Topográfia: Erdélyi 

Fejedelemség, 

Királyi 

Magyarország,Oszm

án Birodalom,  

Gyulafehérvár, 

Eszék, 

Szentgotthárd,Vasvá

r, Ónod,Szatmár 

Évszámok:  

A fejezetben kiemelt 
híres történelmi 
személyek életútjának, 
cselekedeteinek 
megismerése 
A korabeli ábrázolások 
alapján a politikusok 
felismerése, 
azonosítása  
A három részre szakadt 
ország területeinek 
azonosítása térkép 
alapján 
a Rákóczi- 
szabadságharc főbb 
eseményeinek 
megismerése 



28 
 

1613- 1629- Erdély 

„aranykora” 

1620-1664- Zrínyi 

halála 

1703-1711- Rákóczi- 

szabadságharc 

 A soknemzetiségű 

Magyarország. 

XVIII-XIX. század 

4 

Fogalmak: identitás, 
nemzet, nemzetiség, 
etnikum, politikai 
nemzet, 
soknemzetiségű 
ország, csonka 
társadalom, 
bevándorlás, 
migráció, 
betelepítés,  
elvándorlás 
területi autonómia 

nacionalizmus, 

magyarosítás, 

asszimiláció 

Személyek: (Jan 
Kollár, Ludevit Stúr,)  
III. Károly, Mária 
Terézia, Eötvös 
Károly 
Topográfia: Felső-
Magyarország, 
Erdély, Kárpátalja, 
Cseh-és 
Morvaország, 
Galícia, 

 Évszámok:  

 1711 után az 

ország 

benépesítése 

 1868-nemzetiségi 

törvény 

  

 

A 18. század elejének 
politikai eseményei, a 
török kiűzése és annak 
következményei az 
ország gazdasági és 
etnikai viszonyaira 
 
Magyarország 
elnéptelenedése és a 
18. századi benépesülés 
összefüggéseinek 
felismerése 
 
A nemzetiségek 
elhelyezkedésének 
bemutatása a térképen 
 

Diagramok, ábrák 
elemzése a 
nemzetiségek 
számarányának 
alakulásáról 

 Az iparosodás, 

ipari forradalom, 

technikai 

találmányok 

Fogalmak:  

A gazdaság fogalma, 

gazdasági ágazatok 

 A gazdaság 
fejlődésének 
törvényszerűsége
i, a logikus 



29 
 

XVIII-XIX század 

4 

Az ipari forradalom 

fogalma, Az emberi 

munkavégzéshez 

szükséges energiák 

fejlődése( emberi, 

állati erő, természeti 

erők, gőzenergia, 

fosszilis anyagok, 

elektromosság, 

napenergia) 

Emberi és 

természeti erővel 

hajtott gépek a 

múltban ( szövőszék, 

rokka, fújtató, lábító, 

repülő vetélő, vízi -

és szélmalmok) 

A textilipar 

fellendülése és okai 

Fonó Jenny, 

szövőgép 

Gőzgép feltalálása és 

használata, 

gőzmozdony, 

gőzhajó, Macadam 

út, első vasútvonal 

,távíró esztergagép 

A közlekedés 

forradalma 

Céhek, 

manufaktúrák, 

Angliai bekerítések, 

iparvárosok 

kialakulása, a 

gyáripar kialakulása 

A szabad verseny 

Elektromos 

találmányok 

Társadalmi 

következmények, 

géprombolás ,sztrájk 

gondolkodás 
fejlesztése  

 

Új találmányok és 
feltalálók megismerése 

 

A gazdasági ágazatok 
változásainak  
összefüggései 

 

Urbanizációs folyamat 
ábrán: az ábraelemzés 
képességének 
fejlesztése 

 

A gazdaság 
változásainak hatása a  
társadalomra, 
összefüggések 
felismerése 
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1.1.3.: 7. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

ÓRASZÁM: 30 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

– A pénz 

megjelenése. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra 

elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 
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– A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

– A politeizmus 
az ókori 
Keleten. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 
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monoteizmu

s 

– Görög és 
római istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 

313 a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt 
hatásainak megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének 
végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, 
helyszíneinek azonosítása 
bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység 
terjedésével kapcsolatos 
filmek/ filmrészletek, 
regények elemzése, 
értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi 
és zenei alkotások 
gyűjtése és elemzése 
bibliai témákról. 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus 
tanításai. 

– A páli fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 

– A 
Szentháromsá
g-tan. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 
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TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 
Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek 
nyomon követése 
térkép segítségével 
a Kr. u. 4–8. sz. 
időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása 
térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti 
összefüggések 
feltárása. 

Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai 
és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és 
az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa I. 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés 

rend, ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 

a középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 

a nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– A középkor 
társadalmi, gazdasági, 
vallási és kulturális 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi 
csoportok közötti jogi 
különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 
rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a 
középkori Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges 
források segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az 
antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendsze
r. 

– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, 

a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – 
európai és magyar 
példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és 
korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok 
eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és 

távolsági 
kereskedelem. 
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– A reneszánsz 
építészet (európai 
és magyar példák). 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 10 óra 

 

1.1.4.: 8. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Középkori Európa II. 

ÓRASZÁM: 16 óra 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 
kérdései, a 
nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – 
a lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, 

vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, 

kettős kereszt, 

– A magyarság 
eredetére 
vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a 
történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 
István 
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államszervező 
tevékenysége. 

– A 
földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszerveze
t. 

– Az 
egyházszervezés. 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent 

Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 
Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-

korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és 
belpolitika új 
irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 

– Az Árpádok 
európai 
kapcsolatai. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 

kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 
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– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 
hatalom újbóli 
megszilárdítása 
I. Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, janicsár, 

rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent 

Korona, Szent Korona-

tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház kihalása,1308. 

I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

– A 14–15. századi 
magyar 
uralkodók 
politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 
Birodalom főbb 
összecsapásaina
k felidézése. 

– Annak 
értékelése, hogy 
az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt 
a magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, 
a politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A 
központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem 
a török ellen. 
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A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 
kori leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar 
geszták, 
krónikák és 
szentek 
legendái. 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 

alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 

írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 

– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 16 óra 

 

1.1.5.: 9. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

ÓRASZÁM: 20 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

− A felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása 
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− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedele
m kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, 

XIV. Lajos. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

tematikus 
térképeken. 

− Információk 
gyűjtése a kialakuló 
világkereskedelem 
új útvonalairól, 
fontosabb 
termékeiről és 
szereplőiről. 

− Az új 
munkaszervezési 
formák bemutatása 
és összehasonlítása 
a céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

− A reformáció 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének 
nyomon követése 
térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének 
és jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási 
törekvései és a 
barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam 
felismerése. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és 

tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és 
következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és 
az egyházi reform 
igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 

− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 
konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai 
sokszínűség és 
vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk 
Európában és 
Magyarországon. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

 
TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  
ÓRASZÁM: 22 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a 
kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, 

Dobó István, Zrínyi 

Miklós (a szigetvári 

hős), Báthory István, 

Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a 

költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
különböző 
források (képek, 
irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek 
és szerepének 
értelmezése 
adatok, 
grafikonok, 
diagramok 
alapján. 

− A török 
hódoltság hosszú 
távú hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 

A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság 
a Habsburg 
Birodalomban: 
rendi és 
abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásba
n. 

− Háborús 
békeévek: másfél 
évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 
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− A török kiűzése. Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 16 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás 
új világképe. 

− A 
felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad 
verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteine
k 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A 
parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 
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A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

megjelenő 
felvilágosult 
elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 14 óra 

 

1.1.6.: 10. ÉVFOLYAM 
 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

− A Rákóczi-
szabadságharc céljainak 
és eredményeinek 
összevetése. 
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− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint 
eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 
József politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József 
személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális 
eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülés

e és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 
a szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus 
céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek 

összehasonlítására. 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-

szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 
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TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizm

us 

− Liberalizmus: 
jogegyenlőség és 
alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 
jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-
nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 

− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai 

hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 24 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítá

s, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás 

bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 
− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 
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TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, Julius 

Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 1848. 

április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi 
törvényeknek az 
összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása 
térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, 
illetve vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása 
a szabadságharcban 
és az azt követő 
megtorlás során. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
elhelyezése az 
európai 
környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekke
l. 

− A tavaszi 
hadjárat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az 
önálló állam 
megteremtésér
e. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.A 

forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a 

szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

 

TÉMAKÖR: Rendszerező ismétlés 

ÓRASZÁM: 12 óra 

 

11-12. évfolyam 
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony 

tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, 

összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a 

kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények 

figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 
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– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak 

a 20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és 

változatait, az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a 

közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori 

helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 
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A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor                   12  

A forradalom és szabadságharc                    6  

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése                   12  

A dualizmus kori Magyarország 15  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                    8  

Az átalakulás évei                   10 

A két világháború között                   15 

A Horthy-korszak 18  

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A második világháború                   12 

A két világrendszer szembenállása 6   

Háborútól forradalomig 10  

Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 20 

Összes óraszám: 234 
 

 

1.1.7.: 11. ÉVFOLYAM 
 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TÉMAKÖR: A reformkor 
ÓRASZÁM: 12 óra  
TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 12 óra 
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ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 
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TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 15 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 
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dualizmus 

korában 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
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– balkáni 
konfliktusok. 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 
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TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
fegyveres ellenállás 
kérdése. 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 
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− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 
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− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
revízió első 
eredményei. 
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− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 
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Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 
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− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 
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− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 6  + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 
gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 
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− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
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A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 
felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 
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 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 
Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 
Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 
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TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 7 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 



66 
 

 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 
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– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 
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A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 
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– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 
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TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

1.2.: HON- ÉS NÉPISMERET 
 

A hon- és népismeret tantárgy tartalmazza népünk kulturális örökségére leginkább jellemző 

sajátosságokat, nemzeti kultúránk nagy múltú elemeit, a magyar néphagyományt. Teret biztosít 

azoknak az élményszerű egyéni és közösségi tevékenységeknek, amelyek a család, az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza, a Kárpát-medence, a magyar nemzet és a Magyarországon élő 

népek megismeréséhez, megbecsüléséhez, velük való azonosuláshoz vezetnek. Segíti a 

közösségi, nemzeti azonosságtudat kialakítását. Megalapozza és áthatja a különböző tanítási 

területeket. Rendszerezett ismeretanyagként lehetőséget teremt a magyar népi kultúra 

értékeinek megismerésére, a különböző kultúrákat, a környezet értékeit megbecsülő és védő 

magatartás, illetve a szociális érzékenység kialakítására. 

A tanulók felfedezik, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket 

a múlttal, és segít nekik eligazodni a jelenben. Felismerik, hogy az emberiség évezredek óta 

felhalmozódott tapasztalatai a legegyszerűbb és éppen ezért a legfontosabb mindennapi 

kérdésekre adott gyakorlati válaszok tárházai. Megértik, hogy a néphagyomány az általános 

emberi értékek hordozója, ezért ismerete az általános műveltség része. 

A tantárgy megalapozza tanulóink nemzeti önismeretét, nemzettudatát, a tevékeny 

hazaszeretetet. Tudatosítja a tanulókban, hogy először minden népnek a saját hagyományait, 

nemzeti értékeit kell megismernie, hogy azután a nemzetiségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúráját, az egyetemes értékeket, a köztük lévő kölcsönhatást 

is megérthesse. Ösztönöz a szűkebb és tágabb szülőföld, a magyar nyelvterület és a Kárpát-

medence hagyományainak és történelmi emlékeinek felfedezésére, a még emlékezetből 

felidézhető vagy az élő néphagyományok gyűjtésére. Lehetőséget biztosít a Határtalanul! 

programban történő részvétel néprajzi megalapozásához. Bővíti a tanulók művelődéstörténeti 

ismereteit, erősíti a hagyományőrzést, kultúránk, nemzeti értékeink megbecsülését. 

Értékrendjével hozzájárul a tanulók értelmi, érzelmi, etikai és esztétikai neveléséhez, a 

természettel való harmonikus kapcsolatuk kialakításához és a társadalomba való 

beilleszkedésükhöz.  

A tanítás során – pedagógiai és néprajzi szempontok szerint kiválasztott hon- és népismereti, 

néprajzi forrásanyagok felhasználásával –lehetőséget teremtünk a néphagyományok 

élményszerű megismerésére.  

A tananyag témakörei az ismeretek egymásra épülésével, rendszerben történő 

megjelenítésével lehetővé teszik, hogy a tanulók megismerjék, megértsék a hagyományos 

gazdálkodó életmód szemléletét, amely a természettel való harmonikus együttélésre alapult, 

valamint a polgári értékeken alapuló városi életforma sajátosságait is. Mintát kapnak a 

közösségi életforma működésére, az egymásnak nyújtott kölcsönös segítség megvalósítható 

formáira Részesei lehetnek a játékok segítségével történő nevelés folyamatának, amely életkori 

sajátosságaiknak megfelelően nyújt mintát a családon belüli szerepek, feladatkörök 

elsajátítására.  
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Értékelési formák: 

 Fejlesztő Szöveges Értékelés, a NAT-ban Meghatározott Szabályok Szerint.  

 Önértékelés 

 A Társak Értékelése  

 Csoportban Történő Reflektív Értékelés 

 Összegző értékelés a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően alkalmazható 

(ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) a témakörökhöz kapcsolódó ismeretek 

elsajátítását ellenőrző feladatsorok esetében, amelyek nem tanórán teljesítendő 

felmérések, hanem otthoni kutatómunkára, az ismeretek önálló alkalmazására épülő, a 

tanulási motivációt élénkítő feladatok.  

 

A hon- és népismeret tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló egyéni tanulási utakon, belső motivációval, önszabályozó 

stratégiák alkalmazásával jut el a nemzeti múlt, a szülőföld értékeinek megismeréséhez, a 

hagyományos népi élet és a népszokások megismeréséhez, a táji jellegzetességek 

felfedezéséhez. Az aktív tanulást önállóan, valamint másokkal is együttműködve alkalmazza 

céljai megvalósítása érdekében. Tanári iránymutatással, segítséggel képes a hiteles források 

feldolgozására, a lényegkiemelésre. Mások véleményének, egyéni tapasztalatainak 

megismerésével fejlődik vitakultúrája, hálózati csoportos tanulási képessége.  

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló saját tapasztalatainak megosztása, önállóan 

gyűjtött információinak közvetítése, vitahelyzetekben való megszólalása, érvelése során a 

kommunikációs helyzetnek megfelelően alkalmazza anyanyelvi kompetenciáit, tanult 

viselkedési mintáit. Az információcsere változatos területeken valósulhat meg, a hagyományos 

auditív és vizuális csatornák mellett a digitális lehetőségek alkalmazásával. 

Kommunikációközpontú helyzetgyakorlatokban, játékszituációkban (színjátékszerű 

népszokások, köszöntők, mondák, mesék, népdalok, népi játékok, mondókák) alkalmazni tudja 

az elsajátított kötött nyelvi formájú és improvizatív szövegeket. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez a könyvtári 

dokumentumok mellett forrásként használja az elektronikusan elérhető szakirodalmat, 

képgyűjteményeket (múzeumok online adatbázisait). Digitális kompetenciáit változatos 

helyzetekben és szerepekben, önállóan és másokkal is együttműködve, céljai megvalósítása 

érdekében tudja alkalmazni. A digitális kultúra tantárgy keretében elsajátított ismereteit 

felhasználva mutatja be a választott témát.  

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló elsajátítja a hon- és népismeret 

alapfogalmait; információkat, tényeket, adatokat gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival 

együttműködve rendszerez. Összehasonlítja a természeti környezet által meghatározott 

életmódbeli különbségeket, a közösségi szerepeket, a kölcsönös segítségnyújtáson alapuló 

társas munkavégzés jelenségeit, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, 

magyarázatokat fogalmaz meg.  

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló érveit, gondolatait, véleményét 

szabadon kifejti, ugyanakkor nyitott a pedagógus útmutatásaira, társai észrevételeire, amelyek 

hatására álláspontját rugalmasan kezeli, korábbi döntéseit felülbírálja, módosítja. Fejlődik, 

alakul az önismerete-énképe, nyitottá válik a másik ember élethelyzete iránt. A társas tanulás 
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folyamatában együttműködve gyűjt információkat, elemez forrásszövegeket, készít 

bemutatókat, megosztja véleményét, érvel álláspontja mellett. Aktívan részt vesz a köszöntők 

vagy színjátékszerű népszokások élményszerű elsajátításában, bemutatásában.  

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

tanuló megtanulja értékként kezelni, hogy saját gondolatai kifejezését és mások véleményének 

befogadását sokféle szempont alapján tudja megvalósítani. Önállóan és a társaival történő 

együttműködés során alkotója lesz a felfedezett lokális értékeket bemutató leírásoknak, képi 

illusztrációknak, maketteknek. Kreatív alkotásokat tud létrehozni, valamint alkalmazza a 

művészi önkifejezés elemeit a tanult népművészeti motívumok és alkotások segítségével a 

szülőföld értékeinek megörökítése során. Az elsajátított köszöntők, dramatikus népszokások, 

népdalok, népi játékok megjelenítésében törekszik a hagyományhű előadásmód megtartására.  

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló nyitottá válik a 

foglalkozások, mesterségek megismerésére, a munkavégzésben rejlő fejlődési folyamatok, az 

alkotó tevékenység személyiségfejlesztő hatásának felismerésére. Fejleszti kreativitását, 

képzeletét, problémamegoldó és mérlegelő gondolkodását a megismert hagyományos 

munkafolyamatok saját korának munkafolyamataival történő összehasonlító elemzése során. A 

tanuló felelősséget érez munkavégzésének eredményéért és minőségéért, értékesnek tartja a 

másokkal való együttműködést.  

 

1.2.1.: 5. évfolyam 
 

A hon- és népismeret tantárgy, iskolánkban az 5. évfolyamon egy tanéven keresztül heti egy 

óra keretében jelenik meg.  

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör neve óraszám 

Az én világom 5 

Találkozás a múlttal 25 

Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 6 

Összes óraszám: 36 

 

 

felhasznált tankönyv:  NT-11556 Baksa Brigitta: Szülőföldünk 5. 

Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó 

A tantárgy alapóraszáma:  36 óra 

 

A TANKÖNYV KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

1. A tankönyv témái megegyeznek az érvényben lévő NAT témaelőírásaival 

2. témakörei korosztály relevánsak 
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3. alkalmasak a kompetencia alapú oktatásra 

 

TÉMAKÖR: Az én világom 

ÓRASZÁM: 5 óra 

 

A hon- és népismeret tantárgy a régebbi korok – különös tekintettel a 19-20. század fordulójára 

– jellemző városi és falusi életet mutatja be, középpontba helyezve a mindennapi 

tevékenységeket, az ünnepi szokásokat, valamint ezek táji eltéréseit. Ennek a tanulási 

folyamatnak a lokális értékek megismerése ad keretet. A szülőföld honismereti, népismereti 

jellemzőiből kiindulva körvonalazódik a magyar népi kultúra sokszínű világa, majd ismét 

visszatér a szülőföldhöz. A tanév során megszerzett sokféle tudás és tapasztalat tükrén keresztül 

nyílik lehetőség a helyi értékek, hagyományok újbóli értelmezésére.  

A tananyag épít az általános iskola korábbi évfolyamain tanult magyar nyelv és irodalom, ének-

zene, vizuális kultúra, valamint testnevelés tantárgyakban megjelenő népköltészet, népzene, 

népművészet és néptánc ismeretekre. A tanulók előzetes tudásának figyelembevételével bővíti 

tovább a népi kultúra területeit. A rendszerbe foglalt ismeretanyag támogatja a meglévő 

tudáselemek aktivizálását, az új ismeretek rögzítését.  

A tananyag központi eleme a néphagyományok élményszerű megismerése, amelyben a tanulók 

cselekvő és alkotó módon vesznek részt, tapasztalati úton és személyes élményeken keresztül 

is jutnak el az elméleti ismeretekig, az összefüggések meglátásáig. A tanulói munkaformák 

között kiemelkedő szerepet kap a kooperatív csoportokban történő együttműködés. A 

pedagógusnak a tanulási folyamat koordinálása mellett törekednie kell az önszabályozó tanulás 

kiépítésére, a belső motiváció növelésére, melyben fontos szerepet játszik a személyes 

érintettség. Ezért minden témakörben jelentős szerepe van a tanulók önálló gyűjtőmunkájának 

és az erre épülő tudásmegosztási gyakorlat erősítésének, a prezentációs készség fejlesztésének.  

Egy-egy témakör komplex megismerése, élményszerű feldolgozása megvalósítható témahetek, 

tematikus hetek vagy projektnapok keretében is, amelyek lehetővé teszik az ismeretek többféle 

kontextusban történő vizsgálatát. 

 

A témák feldolgozása: 

1./ A lokális értékek felfedezése: Szülőföldünk és szülővárosunk / falunk  értékei  

2./ A közösségi élet működésének megismerése. Pl. Közösségi alkalmak: társas munkák, vásár 

3./ Ünnepek a családban és a közösségben: Pl. Karácsonyi népszokások 

4./ Hungarikumok  

A tanév során látogatás történik a helyi vagy a közelben elérhető tájházba vagy szabadtéri 

néprajzi múzeumba, hogy a tanulók autentikus környezetben találkozzanak a tárgyi kultúrával, 

és külső szakértői tudás igénybevételével részt vehessenek múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 megtapasztalja a legszűkebb közösséghez, a családhoz, a lokális közösséghez való tartozás 

érzését; 

 megismeri a közvetlen környezetében található helyi értékeket, felhasználva a digitálisan 

elérhető adatbázisokat is. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 nyitottá válik a családi és közösségi értékek befogadására; 

 megbecsüli szűkebb lakókörnyezetének épített örökségét, természeti értékeit, helyi 

hagyományait;  

 önálló néprajzi gyűjtés nyomán, digitális archívumok tanulmányozásával bemutatja 

szülőföldje hagyományos értékeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A családtagok, a közösség emberi értékei iránti érzékenység fejlesztése 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 Hagyományos szerepek megismertetése a családban. 

 A nemzedékek közötti távolság csökkentése 

 Az önálló ismeretszerzésben való jártasság növelése 

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Családi történetek, családfa  

 Szomszédság, rokonság fogalma, rokoni viszonyok, elnevezések  

 A település jellegzetes mesterségei  

 Nagyszüleink, dédszüleink és a régebbi korok világának erkölcsi normái 

 A lakóhely épített és természeti környezetének adottságai, helytörténete, néphagyományai 

 

FOGALMAK 

család, rokon, közösség, helyi értékek, helytörténet, mesterség, foglalkozás, norma, épített 

környezet, természeti környezet, fenntarthatóság 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Családfa készítése a rokoni viszonyok, elnevezések alkalmazásával 

 Családi történetek gyűjtése, mesélése a nagyszülők, dédszülők gyermekkorából. A 

megismert családi történetek megosztása – az önkéntesség betartásával – az 

osztályközösséggel 

 A felmenő családtagok, rokonsághoz tartozó személyek életének időbeni behatárolása, 

családi időszalag készítése 

 A helyi hagyományok megismerése, feldolgozása krónikaírással.  

 A településre jellemző mesterségek összegyűjtése, rendszerezése valamilyen grafikai 

szervező segítségével 

 A közvetlen környezet értékeinek feltárása páros vagy csoportmunkában: épített 

örökség elemeinek makett formájában történő elkészítése, tabló a természeti 

értékekről. Az emlékhelyek gondozása. 

 

TÉMAKÖR: Találkozás a múlttal  

ÓRASZÁM: 25 óra 

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

 érdeklődő attitűdjével erősíti a nemzedékek közötti párbeszédet. 

 érvekkel tudja alátámasztani, hogy a természet kínálta lehetőségek felhasználásának 

elsődleges szempontja a szükségletek kielégítése, a mértéktartás alapelvének követése. 

 megismeri a gazdálkodó életmódra jellemző újrahasznosítás elvét, és saját életében is 

törekszik ennek megvalósítására. 

 tevékenyen részt vesz a kooperatív csoportmunkában zajló együttműködő alkotási 

folyamatban, digitális források közös elemzésében; 

 a feladatok vállalásánál mérlegel, hogy melyek felelnek meg legjobban személyiségének, 

többféle intelligenciájának. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 megbecsüli az idősebb családtagok tudását, nyitott a korábbi nemzedékek életmódjának, 

normarendszerének megismerésére, elfogadására; 

 ok-okozati összefüggést állapít meg az eltérő természeti környezet és a különböző tájakon 

élő emberek eltérő életmódja között. 

 megállapításaiban rámutat a néphagyományok közösségformáló, közösségmegtartó erejére; 

 szöveges és képi források, digitalizált archívumok elemzése, feldolgozása alapján önálló 

előadásokat hoz létre, csoportos szerepjáték során reprodukálja a megismert szokásokat; 

 meghatározott helyzetekben önálló véleményt alkot, a társak véleményének meghallgatását 

követően álláspontját felül tudja bírálni, döntéseit át tudja értékelni. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Ok-okozat összefüggések felismertetése 

 Kommunikációs készség fejlesztése  

 Az önálló ismeretszerzés erősítése  

 A környezettudatos szemlélet fejlesztése 

 Az életmódot befolyásoló természeti tényezők megismerésének bővítése 

 A változások felismerésének erősítése 

 A szerepbe lépés képességének fejlesztése 

 

A paraszti háztartás 

 Az egymásra utaltság, a közösen végzett munka jelentőségének megismerése 

 A lakókörnyezet funkciójának megértése 

 Mesterségek megismerése nyomán a fizikai munka megbecsülése, értékelése 

 A magyarok és a magyarországi nemzetiségek házainak külső jellegzetességei, táji 

különbségei 

 A konyha és az ételkészítés eszközei 

 A szoba berendezése, bútorzata 

 A családon belüli munkamegosztás 

 

Ünnepek, jeles napok 
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 A keresztény ünnepek a népi hagyományokban:  

 Őszi jeles napok, ünnepek  

 Karácsonyi ünnepkör, köszöntők, színjátékszerű szokások 

 Farsangköszöntők, maszkos alakoskodások, iskolába toborzó szokások 

 Nagyböjt, böjti játékok, húsvéti ünnepkör szokásai 

 Májusfaállítás, pünkösdi szokások 

 Szent Iván-napi szokások, nyári jeles napok,  

 A közösségi alkalmak (vásárok, pásztorünnepek, búcsúk) és jelentőségük a hagyományos 

közösségi életben  

 Keresztelő, népi játékok, gyereklakodalom 

 Leány-, legényélet jellegzetességei, szokásai 

 A lakodalom, lakodalmi szokások 

 

Életmód 

 A társas munkák és gazdasági, társadalmi jelentőségük   

 A munkaalkalmakhoz (aratás, szüret, fonó, tollfosztó, kukoricafosztó) kapcsolódó szokások 

és játékok 

 Hétköznapi és ünnepi viselet 

 Hagyományos paraszti ételek 

 A népi táplálkozás jellemzői 

 A gazdálkodó ember legfontosabb munkái  

 Gyermekjátékok 

 A városi életforma sajátosságai és változásai a 19-20. században 

 A diákélet jellemző pillanatai a 19-20. században (abban az esetben ajánlott, ha a tantárgy 

a 8. évfolyamon kerül megszervezésre)   

 

FOGALMAK 

jurta, veremház, egysejtű ház, többosztatú ház, falazat, tetőtartó szerkezet, tetőformák, konyhai 

cserépedény, sparhelt, munkasarok, szentsarok, munkamegosztás;  

ünnep, jeles nap, böjt, advent, köszöntő szokások, lucázás, kántálás, betlehemezés, bölcsőske, 

regölés, aprószentek napi vesszőzés, háromkirályjárás, iskolába toborzó szokások, böjti 

játékok, kiszehajtás, villőzés, húsvét, zöldágjárás, komatálküldés, májusfaállítás, pünkösdölés, 

pünkösdikirályné-járás, nyári napforduló, kaláka, pásztorünnep, búcsú, gyereklakodalom, 

leányélet, legényélet, lakodalom;  

szántás, vetés, aratás, szüret, szilaj és félszilaj pásztorkodás, fonás, szövés, fonó, ing, gatya, 

pendely, szoknya, kötény, ünnepi viselet, böjtös nap, kenyérsütés, téli étrend, nyári étrend, fonó, 

tollfosztó, kukoricafosztó, vásár, körjáték, utánzó játék, eszközös játék, sport jellegű játék, 

gyermekfolklór, népi játék, kávéház, kaszinó, „korzózás”, polgár, munkás, értelmiség, 

keresztelő 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulmányi kirándulás néprajzi tematikájú kiállítás megtekintésével (például Szentendrei 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum)  
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 A szűkebb és tágabb lakóhely életmódja és a háztípusai történeti változásainak elemzése 

fényképek, korabeli leírások alapján  

 A természeti körülmények, a rendelkezésre álló építési anyagok és a különböző háztípusok 

kialakulása közötti összefüggések ábrázolása térképen. Egy-egy tájegységhez kapcsolódó 

háztípus grafikus ábrázolása 

 Az évszázaddal korábbi idők családon belüli, korosztályok és nemek szerinti 

munkamegosztás összehasonlítása a mai kor feladataival: heti munkaterv készítése saját, 

családon belüli feladatokkal, a munkaterv egy-egy kiválasztott elemének előadása  

 Népi játékok élményszerű elsajátítása: sport jellegű, mozgásos játékok, párválasztó játékok 

megtanulása és eljátszása  

 Audiovizuális és írott néprajzi forrásanyagok feldolgozása grafikai szervezők segítségével 

 A különböző jeles napokhoz, keresztény ünnepi szokásokhoz kapcsolódó témanap, 

tematikus hét vagy témahét szervezése, tablókészítéssel, kiválasztott ünnephez kapcsolód 

szokások hagyományhű, dramatikus megjelenítésével 

 A kalendáriumi szokásokhoz kapcsolódó szokásokról, tevékenységről előadás készítése pl. 

termés- (pl. lucabúza ültetés), férj- (pl. András napi böjtölés), időjárásjóslás (pl. 

hagymakalendárium);  

 Egyéni vagy csoportos munkában népi kalendárium készítése az ünnepekhez, jeles 

napokhoz, társas munkákhoz kapcsolódó szokások rövid képi és szöveges bemutatásával, 

felhasználva a digitális technológia lehetőségeit  

 Képzelt élménybeszámoló készítése egy, a szűkebb vagy tágabb lakóhelyhez kapcsolódó 

hagyományos közösségi, ünnepi alkalomról 

 A fonó, a kukoricafosztó vagy egyéb a társas munka szokásainak dramatikus feldolgozása 

a kapcsolódó játékok felelevenítésével, meséléssel, közös énekléssel  

 Helyi vőfélyversek gyűjtése, gyermeklakodalmas eljátszása 

 Vásári témanap, tematikus hét vagy témahét keretében portékák elkészítése, vásári 

kikiáltók megtanulása, a vásári forgatag megjelenítése, az alku eljátszása, vásári élmények 

megosztása az osztályközösségben.  

 Vásári életképek bemutatása plakát vagy képregény készítésével   

 Az emberi élet fordulóihoz kapcsolódó szokások néhány jellegzetességének 

összehasonlítása a mai korral irodalmi szemelvények alapján  

 A szülőföld vagy egy választott táj jellegzetes népviseletének megismerése eredeti 

ruhadarabok, fotók vagy múzeumlátogatás segítségével.  

 A hétköznapi viselet elemeinek összehasonlítása a gyerekek ruházatával képek alapján. A 

hasonlóságok és a különbségek megfogalmazása  

 A hagyományos paraszti táplálkozás jellemzőinek és a gyerekek étkezési szokásainak 

összevetése heti étrend készítésével. 

 Gyermekmondókák gyűjtése 

 Digitális archívumok segítségével régi képek gyűjtése, majd életképsorozatok összeállítása 

a városi életforma jellegzetességeiről a 19-20. század fordulóján pl. kávéház, piac, hivatal, 

színház 

 A kor városi életformáját bemutató irodalmi szemelvények feldolgozása csoportmunkában  

 Egyéni gyűjtőmunkát követően közös beszélgetés a 19-20. századforduló és a 20. század 

iskolai életéről, felhasználva az elérhető digitális tartalmakat (abban az esetben ajánlott,  
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 ha a tantárgy a 8. évfolyamon kerül megszervezésre) 

 

TÉMAKÖR: Örökségünk, hagyományaink, nagyjaink 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 önálló néprajzi gyűjtés segítségével, digitális archívumok tanulmányozása nyomán be tudja 

mutatni a néprajzi tájak jellemzőit; 

 helyszínekhez kötött példákat tud mondani hazánk természeti értékeire, épített örökségekre; 

 nyitottá válik a hazánkban élő nemzetiségek kultúrája iránt. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 meglátja az összefüggést a szülőföldhöz kötődés kialakulása és a lokális értékek 

megismerése között 

 életkorának megfelelő önálló alkotás keretében megjeleníti a magyar tudomány és kultúra 

eredményeit, a hungarikumokat; 

 tiszteletben tartja más kultúrák értékeit. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A nemzeti identitástudat erősítése 

 A magyar népszokások, hagyományok, mint kulturális értékek megismertetése  

 Az önálló ismeretszerzés támogatása  

 Ismeretek megosztási készségének fejlesztése 

 Véleményalkotás gyakorlatának erősítése 

 Néprajzi tájak, tájegységek Magyarországon és a Kárpát-medencében 

 Dunántúl, Felföld, Alföld, és a kapcsolódó határon túli területek néprajzi jellemzői  

 Erdély és Moldva hon- és népismereti, néprajzi jellemzői 

 A magyarság kulturális öröksége a határon túli területeken 

 A hazánkban élő nemzetiségek kultúrája, hagyományai 

 Természeti kincseink, az épített környezet értékei 

 A magyar tudomány és kultúra eredményei és alkotói a nagyvilágban 

 A hungarikumok  

 

FOGALMAK 

néprajzi csoport, nemzetiség, néprajzi táj, határainkon túl élő magyarok, szórvány, nemzeti 

összetartozás, haza, hazaszeretet, hungarikum, világörökség 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

 A határon túli magyarlakta területek, illetve a magyar nyelvterület nagy néprajzi tájainak 

azonosítása térképen. A magyar nyelvterületen élő néprajzi csoportok (pl. palóc, matyó, 

kun, székely), nemzetiségek (pl. német, szlovák, szerb, horvát) megnevezése 

 Egy-egy határon túli tájegység legfontosabb természeti kincseinek, épített örökségének, 

népszokásainak feldolgozása plakátkészítéssel csoportmunkában 
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 Képek gyűjtése a megismert tájakra jellemző viseletekről, népi építészetről, 

népművészetről, hagyományokról. Csoportonként tabló készítése egy választott táj 

kulturális jellemzőinek ábrázolásával 

 Képekből montázs készítése a nagy tájegységek területén lévő, a világörökség részét 

képező, illetve a magyar szellemi kulturális örökség helyszínekről, nemzeti parkokról, 

hungarikumokról   

 Világhírű magyar művészek és tudósok bemutatása, lehetőség szerint prezentációk, digitális 

tartalmak segítségével 

 A lakóhely nevezetes épületeinek, jeles szülötteinek történelmi korszakokhoz kötése, 

illusztrált történelmi időszalag készítése . 

 

1.3.: Állampolgári ismeretek 
Az állampolgári ismeretek tantárgy koncepciójának kialakításában, a nevelési-oktatási 

szakaszok tervezésekor meghatározó szerepet játszottak azok a társadalmi elvárások, amelyek 

szerint a mindennapi életben történő eligazodás, az állampolgári léthez szükséges ismeretek, 

készségek, képességek elsajátítása, összességében a felnőttkori szerepekre való felkészülés 

már az általános iskola záró szakaszában jelenjen meg. Fontos szerepet kap az a szakmai igény, 

hogy a demokratikus gondolkodás és a hazaszeretet megalapozása és erősítése már az 

általános iskolai nevelés időszakában kezdődjön meg. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása révén a tanuló támpontokat kap a mindennapi 

életben történő tájékozódásához. Az alapvető ismeretek elsajátításán túl lehetőség nyílik a 

készség- és képességfejlesztésre, olyan tevékenységek kipróbálására és gyakorlására, amelyek 

segítik felkészülését a felnőtt szerepekre, megalapozzák a tájékozott, nyitott és érdeklődő 

személyiség és felelős polgári mentalitás kialakulását. A tantárgy fontos terepe a közösségért 

történő felelősségvállalás kialakításának, hazaszeretet, a nemzeti öntudat kialakításának és 

megerősítésének, a haza iránti kötelezettségek megismerésének. 

Az új tantárgy először a 7–8. évfolyam nevelési-oktatási szakaszában jelenik meg, miközben – 

közös tanulásterületen osztozva – több szállal kötődik a történelem, valamint az erkölcs és 

etika tantárgyakhoz. A közös tanulásterülethez tartozó ismeretek köre, a jelenségek és 

folyamatok értelmezése, az ok – okozati összefüggések érvényesítése, a mérlegelő 

gondolkodás megalapozása, a társas együttműködés, az egyén és közösség viszonyának 

kérdései, a közösségi értékek és a felelősségvállalás kiemelése, a társadalmi együttélés 

követelményeinek és dilemmáinak megbeszélése a történelem, az állampolgári ismeretek, az 

erkölcs és etika tantárgyak tanulásának folyamatos összehangolását és együttműködését 

feltételezi. Épít a hon – és népismeret tantárgy ismeretanyagára, nevelési céljaira is. A tantárgy 

a földrajz tanulásához is kötődik, hiszen a lokális és a regionális szemlélet kialakítása, a 

társadalmi alrendszerek funkcióinak és az intézmények szerepének vizsgálata mindkét 

diszciplína fejlesztési feladatai között szerepel. Az állampolgári ismeretek tantárgynak is célja 

a pénzügyi tudatosság megalapozása és a fenntarthatóság kritériumainak megismertetése, 

ezért – mind az általános iskolai, mind a középiskolai képzés záró szakaszában – épít a földrajz 

keretében tanult gazdasági és pénzügyi ismeretekre. 
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Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 

 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 
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A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

 

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

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi 

a projektekben való tevékenységét. 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

 

1.3.1.: 8. évfolyam 
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával a tanuló azokat az érvényes ismereteket 

sajátíthatja el és azon készségeket szerezheti meg, amelyeket a mindennapi életben 

hasznosíthat, amelyek révén felkészülhet felnőtt szerepeire, tudatos és felelős állampolgárrá 

és egyben elkötelezett hazafivá válhat. 

A témakörök struktúrájának kialakításakor két alapvető szempont érvényesült. A témák 

bővülő egymásra épülése koherens rendszert alkot: a család, mint a társadalom legalapvetőbb 

intézménye, a tanuló településének megismerése, a lakóhely kulturális értékeinek kiemelése, 

az intézmények, szervezetek működésének, majd a nagyobb rendszerek funkciójának 

vizsgálata, a nemzeti közösséghez tartozás feltételeinek számbavétele, a nemzeti identitás 

alkotóelemeinek megbeszélése, a haza iránti kötelezettségek megismerése, a nemzeti/etnikai 

kisebbségi jogok azonosítása. Ezen témakörök egymásra épülésével a tanuló 

rendszerszemlélete is alakul: differenciált tudást szerezhet meg szűkebb és tágabb 

környezetéről, hazájáról és a társadalomról, amelyben él. 

A tanuló elsajátítja a mindennapi életben alkalmazandó készségeket, tájékozódik a munka 

világában, megismeri a tudatos fogyasztóvá válás meghatározó és a fenntarthatóság alapvető 

szempontjait: támogatást kap a felnőtt élet szerepeire történő felkészüléséhez. 

Az állampolgári ismeretek tantárgy épít a tanulók együttműködésére, az egyéni teljesítményre 

és érdeklődésre, valamint a tanulók csoportos tevékenységére. A pedagógus a nevelő – oktató 

munka során  a tanulói tevékenységeket megszervező, irányító, illetve koordináló feladatai is 

megjelennek, a tanulási folyamatban a segítő-támogató szemléletmód jellemzi a 

tevékenységét. A tanuló teljesítményének értékelésében az önértékelés, a csoportos 
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megbeszélés, a társak kölcsönös javaslatai is szerepet kaphatnak. A társas tanulás alkalmai 

révén a tanuló megtapasztalhatja a nézetek, vélemények sokféleségét, kifejezheti saját 

gondolatait, amelyekbe beépítheti mások értékes megnyilvánulásait, ezek révén fejlődhet 

önismerete és önértékelése is. 

A Családtörténeti kutatás, a Településkutatás és a Szakmák, foglalkozások, mesterség és 

hivatás projektet az iskolai tematikus hetek, témahetek, projektnapok keretében valósíthatják 

meg a tanulócsoportok. 

A tantárgy tanulási eredményeinek követésére alapvetően a tanulást támogató értékelés 

ajánlott, s ebben a tanulót segítő, fejlesztő visszajelzések, amelyek között a pedagógus és a 

társak értékelése ugyanúgy szerepet játszik, mint a csoportos megbeszélés és önértékelés. Az 

értékelési folyamatban kiemelt szempont a tanuló bekapcsolódása a kooperatív 

tevékenységekbe, továbbá lényeges az önállóan vagy társaival közösen végzett digitális 

eszközhasználaton alapuló feladatok megoldása. Összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú 

skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt a tanuló mindennapi életben való tájékozódásához 

kapcsolódó témakörök esetében (Mindennapi ügyintézés; Felkészülés a felnőtt szerepekre; 

Köznevelés; Az egészségügyi rendszer és a szociális ellátás) és A magyar állam intézményei; Az 

állam szerepe a gazdaságban témakörnél. 

 

A 8. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 36 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos 

családmodell 

4 

A család gazdálkodása és pénzügyei 3 

Településünk, lakóhelyünk megismerése 6 

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink 8 

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a 

gazdaságban  

5 

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, 

feladatokra 

4 

A fogyasztóvédelem alapjai 3 

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális 

ellátás 

3 

Összes óraszám: 34 

 

TÉMAKÖR: Család; a családi szocializáció jellemzői; a hagyományos családmodell 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a családi kohézió alapelemeit, jellemzőit: együttműködés, szeretetközösség, 

kölcsönösség, tisztelet; 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az egymást követő generációk életútjának megismerése révén a történetiség saját 

élményű megtapasztalása 

− A hagyományos családmodell közösségi és társadalmi fontosságának tudatosítása, a 

családi szerepek megismerése 

− Ismeretszerzés, forrásfeldolgozás a családi szocializáció folyamatáról és jellemzőiről 

− Családtörténeti kutatás projekt a tanuló választása és egyéni tervezés alapján 

− A család fogalma és társadalmi szerepe; A család: szeretetközösség, együttműködés, 

kölcsönösség, tisztelet; A családi szerepek; A családi szocializáció jellemzői 

 

FOGALMAK 

család, házasság, családi szerepek, gyermekvállalás 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Különböző szövegtípusok feldolgozása (naplók, ismeretterjesztő szövegek, memoárok) 
tartalmi elemeinek megértése, értelmezése és bemutatása a család fogalma és társadalmi 
szerepe témakörben 

− Szempontok és minta segítségével családtörténeti interjúterv összeállítása 

− Káté összeállítása, plakát készítése a családi szerepekről 
− Kérdések megfogalmazása, kérdéssor összeállítása minta alapján: családtörténeti 

interjúterv készítése 
− Családtörténeti fotómontázs, digitális tartalmak összeállítása 
− Valós vagy elképzelt családtörténeti interjú készítése 
 
TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a családi háztartás összetevőit, értelmezi a család gazdálkodását meghatározó és 

befolyásoló tényezőket. 
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A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a családi háztartás gazdasági-pénzügyi fenntarthatóságának és a 

környezettudatos életvitel kialakításának társadalmi jelentőségét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A szövegértés, szövegalkotás fejlesztése  

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás támogatása 

− A háztartás fogalmának értelmezése 

− A család bevételeinek és kiadásainak csoportosítása 

− Információk gyűjtése és értelmezése a család megtakarítási lehetőségeiről 

− A tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásainak megismertetése, az ok – okozati 

összefüggések feltárása 

− A családok takarékossági lehetőségei, a környezettudatos életvitel 

− A családokra jellemző fogyasztási szokások 

− Családi költségvetés alapvető elemeinek megismerése, értelmezése, a következtetések 

megfogalmazása 

− Családi háztartás; Bevételek, kiadások; A család fogyasztási szokásai 

 

FOGALMAK 

családi háztartás, a család bevételei: jövedelmek, társadalmi juttatások, a tulajdonból 

származó jövedelmek, örökség, nyeremény, a család kiadásai: létszükségleti kiadások, jóléti 

(például kulturális, szabadidős és rekreációs) kiadások, rendkívüli kiadások, fogyasztás, 

pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság¸ környezettudatosság; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Családi háztartás, a család pénzügyeivel kapcsolatos dokumentumok elemzése 
−  Egy elképzelt családi bevételeinek és kiadásainak megtervezése 
− Szakértői mozaik vagy más, kooperatív csoportmunkában használható értékelő, ellenőrző 

tevékenység segítségével egy fiktív családi költségvetés vizsgálata 
− Infokommunikációs eszközök segítségével információk gyűjtése és értelmezése a család 

megtakarítási lehetőségeiről 

− Érvek összegyűjtése a tudatos vásárlás családi és társadalmi hatásairól 

− Plakát vagy digitális eszközökkel elkészített produktum a bevételekről és a kiadásokról, a 
megtakarítási lehetőségekről 

− A környezettudatos életmód alakításának lehetőségeit, tényezőit feltáró képzelt vagy valós 
riport készítése 
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TÉMAKÖR: Településünk, lakóhelyünk megismerése 
ÓRASZÁM: 6 óra 

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

– ismeri településének, lakóhelyének kulturális, néprajzi értékeit, a település történetének 

alapvető eseményeit és fordulópontjait; 

– ismeri a saját településének, lakóhelyének alapvető jellemzőit, értelmezi a településen 

működő intézmények és szervezetek szerepét és működését. 

 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve a lakóhelyével kapcsolatos javaslatokat fogalmaz meg, tervet 

készít a település fejlesztésének lehetőségeiről; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg, tervet, tervezetet 

készít. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Az együttműködési és a szervezőkészség fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− A település, lakóhely környezeti sajátosságainak, történelmének megismerése  

− A településen jelenlévő egyházi, vagy kulturális szervezet, sportegyesület megismerése 

−  A település, lakóhely jellemzőinek megismerése 

− A település történelmi, kulturális, néprajzi értékeinek megismerése 

− A település, lakóhely közintézményei 

− A település fejlesztésének lehetőségei 

− A település, lakóhely alapvető jellemzői; A település történetének sajátosságai; A lakóhely 

kulturális értékei; A településen működő intézmények és szervezetek 

 

FOGALMAK 

intézmény, önkormányzat, polgármester, polgármesteri hivatal, jegyző, egyház, vallási 

közösség, szervezet, karitatív szervezet, civil szervezet, alapítvány, településfejlesztés, 

társadalmi felelősség, fenntarthatóság; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Beszélgetőkör a település történelmi, kulturális, néprajzi értékeiről  
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− Településtörténeti kvíz összeállítása 
− Ötletbörze: a település fejlesztése, a település környezetének javítása 
− Plakát vagy digitális tartalom készítése a település közintézményeiről, működésükről 
− Önálló vagy társas együttműködés eredményeként tematikus fotógalériák összeállítása a 

lakóhelyről, például Lakóhelyem múltja, archív fotók felhasználásával (Lakóhelyünk 

múltja…); Lakóhelyem, ahogy én látom (Lakóhelyünk, ahogy mi látjuk…) 

− Kreatív írás: Az önálló vagy a társas tevékenység révén különböző publicisztikai műfajú 

szövegek alkotása a település kulturális értékeiről és/vagy mindennapi életéről, 

eseményeiről az iskola honlapja vagy a helyi újság, weboldal számára 

− Helytörténeti tabló készítése 

− Tematikus fotógalériák összeállítása a lakóhelyről: múltja, környezeti-természeti és 

kulturális értékei, jellegzetes épületei 

 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségek 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– megfogalmazza a nemzeti identitás jelentőségét az egyén és a közösség szempontjából is. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megvitatja a nemzetek, nemzetállamok helyét és szerepét a globális világban; 

– értelmezi és társaival megbeszéli a honvédelem jelentőségét a globalizáció korában; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Nemzeti identitás, hazaszeretet kialakítása, megerősítése 

− A magyar kulturális örökség és hagyományok megismerése 

− A közösség iránti kötelességtudat és felelősségérzet kialakítása, a patriotizmus és 

lokálpatriotizmus értelmezése 

− A honvédelem szerepének, lehetőségeinek, feladatainak megismerése 

− Más kultúrák iránti érdeklődés kialakítása 
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− A nemzetállamok helye, szerepe és fontossága a globális világban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének megismerése, elemzése 

− Népek, nemzetiségek megismerése Magyarországon és a Kárpát-medencében 

− Nemzetfogalom, nemzeti identitás, nemzetállam; Lokálpatriotizmus, hazafiság, 

európaiság; Nemzetiségek, nemzetiségi jogok 

 

FOGALMAK 

nemzet, nemzeti identitás, honvédelem, nemzeti kisebbség, nemzetiség, nemzetiségi jogok, 

Európai Unió, jogok és kötelezettségek, hazaszeretet, globalizáció, nemzetpolitika 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogalommagyarázat készítése 
− Forráselemzés: a nemzeti öntudat és a hazaszeretet megjelenése a művészeti alkotásokban 
− Digitális tartalmakkal támogatott előadás készítése a magyarországi nemzetiségek vagy 

egy nemzetiség hagyományairól, kultúrájáról 

− Vita a jogok és kötelességek egyensúlyáról 

− Gyűjtőmunka a honvédelem feladatairól, az ezzel kapcsolatos állampolgári 

kötelezettségekről 

− Lehetőség szerint a Honvédség állományából előadó meghívása az ország védelmével 

kapcsolatos feladatok témakörében 

− Esszéírás a nemzeti identitás megerősítésének fontosságáról 

− Tabló készítése az Európai Unió legfontosabb intézményeiről 
− Előadás a nemzeti önrendelkezés szerepéről a globális környezetben, ennek megvitatása 
− Grafikus szervező készítése Magyarország legfontosabb kétoldalú és többoldalú 

kötelezettségeiről, kapcsolatrendszeréről  
 
TÉMAKÖR: A magyar állam alapvető intézményei; az állam szerepe a gazdaságban 
ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– ismeri a magyar állam alapvető intézményeinek feladatkörét és működését; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az igazságszolgáltatás intézményeit és működésük jellemzőit; 

– értelmezi az állam gazdasági szerepvállalásának területeit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– felismeri a jogok és kötelességek közötti egyensúly kialakításának és fenntartásának 

fontosságát; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket; 

– felismeri a közteherviselés társadalmi és erkölcsi jelentőségét, kiemeli az adómorál 

javításának fontosságát. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A magyar állam alapvető intézményeinek megismerése, rendszerezése  

− A magyar állampolgárság feltételei 

− A törvényalkotás menete 

− Az igazságszolgáltatás intézményeinek és funkcióinak megismerése 

− Az igazságszolgáltatás szereplői és feladatkörük 

− Az állam feladatainak megismerése, gazdasági szerepének azonosítása 

− Az állam bevételeinek csoportosítása 

− A háztartások és az állam kapcsolatrendszere 

− A közteherviselés, az adózás társadalmi jelentősége 

− A magyar állam alapvető intézményei: köztársasági elnök, Országgyűlés, Kormány, 

Alkotmánybíróság; Az igazságszolgáltatás funkciója és jellemzői; A bíróságok és az 

ügyészségek; Az ügyvéd tevékenysége és szerepe; Az állam szerepe a gazdaságban 

 

FOGALMAK 

állam, államforma, állampolgárság, alkotmány, Magyarország Alaptörvénye, köztársasági 

elnök, Országgyűlés, törvény, Kormány, Alkotmánybíróság, jogképesség, korlátozott 

jogképesség, intézmény, polgári per, büntetőper, bíróság, ügyészség, ügyvéd, közteherviselés, 

adó, adófajták, adómorál, pénzügyi tudatosság, rendvédelem, katasztrófavédelem; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Magyarország államformáiról időszalagos bemutató készítése 
− A törvényalkotás folyamatának bemutatása tanulói kiselőadás segítségével 
− Folyamatábra vagy egyéb grafikai szervező készítése és értelmezése a törvényalkotás 

folyamatáról 
− Igazságszolgáltatás részei: plakát vagy digitális tartalom készítése 
− Vita: a közteherviselés szerepéről, az adóelkerülés morális és gazdasági következményeiről  
− Szakértői mozaik: A magyar állam alapvető intézményei; Az állam szerepe a gazdaságban 
− Strukturált szövegalkotási feladat – az állami intézmények rendszerének vázlatos 

bemutatása 

− Egy kiválasztott intézmény egy napjáról, az ott elvégzett feladatokról elképzelt hivatalnok 

élménybeszámolójának készítése 

− Plakát vagy digitális bemutató készítése az állampolgári jogokról és kötelezettségekről. 

 

TÉMAKÖR: Mindennapi ügyintézés, felkészülés a felnőttkori szerepekre 

ÓRASZÁM: 4 óra 
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TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit, az alapvető ellátó rendszerek 

funkcióját és működési sajátosságait; 

– megismeri és értelmezi a diákmunka alapvető jogi feltételeit, kereteit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival együttműködve információkat gyűjt és értelmez a foglalkoztatás, a 

szakmaszerkezet változásairól; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A mindennapi ügyintézés alapvető feladatai, a legfontosabb ügytípusok 

− Az elektronikus ügyintézés  

− A diákmunka jogi feltételeinek, speciális jellemzőinek megismerése 

− Foglalkozások, szakmák, hivatások szempontok csoportosítása, összehasonlítása 

− A munkaerőpiac alapvető feltételrendszerének megismerése 

− Az életpálya-tervezés kérdései 

− A mindennapi ügyintézés területei; Az állampolgár hivatali ügyintézése; Foglalkozások, 

szakmák, a szakmaszerkezet változásai 

 

FOGALMAK 

ügyfélkapu, kormányablak, kormányhivatal, járási hivatal, polgármesteri hivatal, települési, 

fővárosi és kerületi önkormányzat,  körjegyzőség, diákmunka, munkaszerződés, 

pályaorientáció, életpálya-tervezés 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

Tabló készítése a családokat érintő legfontosabb hivatali ügytípusokról 
− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Vita: a diákmunka szerepe és lehetőségei 
− Grafikai szervező segítségével a szakmák, foglalkozások, hivatások csoportosítása 
− Kiselőadás, prezentáció készítése a digitalizáció és robotika szerepéről a munkaerőpiac 

változásaiban   
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− Plakát készítése a pályaorientációt meghatározó tényezőkről  

− A szakmák, foglalkozások, mesterség és hivatás projekthez kapcsolódva beszámoló 

készítése egy szakmáról, szakmacsoportról 

− Disputa: Az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 
következményei 

 

TÉMAKÖR: A fogyasztóvédelem alapjai 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– fogyasztási szokásaiban érvényesíti a tudatosság szempontjait is. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, értelmező gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalmának értelmezése 

− A fogyasztóvédelem tipikus területei  

− A fogyasztói jogok és azok érvényesítésének lehetőségei 

− A fogyasztói társadalom kialakulása, sajátosságai: lehetőségek és veszélyek 

− A tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság, környezetvédelem kapcsolata 

− Szerkezeti és folyamatábra értelmezése a fogyasztói jogokról és a fogyasztói érdekek 

érvényesítéséről 

− A körültekintő vásárlást megalapozó tájékozódás fontosságának tudatosítása 

--    Fogyasztóvédelem; fogyasztói jogok; tudatos fogyasztó 

 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, fogyasztói jogok, fogyasztói társadalom, a fogyasztói érdekek védelme, 

tudatos fogyasztó, fenntarthatóság, ökológiai lábnyom 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Fogyasztóvédelemi tájékoztató plakát készítése, 
− Elképzelt vagy valós fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése a sajtóból vagy a világháló 

segítségével 
− Animáció vagy prezentáció készítése a tudatos fogyasztói magatartás ismérveiről 

− Vita: a tudatos fogyasztói magatartás és a fenntarthatóság kapcsolatáról 
Folyamatábra készítése a fogyasztói társadalom kialakulásának hatásairól a természeti 
környezetre  
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TÉMAKÖR: A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és a szociális ellátás 
ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

–  értelmezi az alapvető ellátórendszerek funkcióját. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A csoportosítási és rendszerezési készség fejlesztése; a rendszerszemlélet alakítása 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− Szövegértési és szövegalkotási készség fejlesztése 

− Digitális kompetencia fejlesztése 

− Az empátia erősítése 

− Az oktatási rendszer legfontosabb elemei, szereplői; felépítése, feladatai  

− Az egészségügyi ellátás színterei, feladatai, szereplői 

− A szociális ellátórendszer feladatai, szerepe a társadalomban 

− A közfeladatot ellátó személyek (pl. pedagógusok, orvosok, mentők) feladatai, kiemelt 

társadalmi hasznosságuk megértése 

− A nagy ellátórendszerek társadalmi, gazdasági hatásainak megismerése  

− A köznevelési, az egészségügyi és a szociális intézmények jellemzői 

 

FOGALMAK 

köznevelés, felsőoktatás, szakképzés, egészségügyi rendszer, társadalombiztosítás, szociális 

ellátás, családtámogatás, kórház, rendelőintézet, szakorvos, háziorvos;  

TEVÉKENYSÉGEK 

− Tájékoztató plakát készítése egy elképzelt település orvosi ellátásáról 
− Továbbtanulási tanácsadó kiadvány szerkesztése 8. évfolyamos tanulók részére az egyes 

iskolatípusokról 
− Szakértői mozaik: oktatási rendszer, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Vita: a szociális ellátás szerepéről és a társadalmi szolidaritás fontosságáról 
− Szempontok segítségével beszámoló készítése egy-egy ellátórendszer jellemzőiről: 

köznevelés, egészségügyi rendszer, szociális ellátás 
− Információ gyűjtése és digitális térkép készítése a település/járás vagy kerület/megye 

egészségügyi ellátást biztosító intézményeiről 
− Grafikai szervező készítése az általános iskola feladatairól, szerepéről a diákok 

szemszögéből 
− Prezentáció készítése a valamelyik ellátórendszer működéséről 
 

1.4.: Történelem 
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A történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanuló megismerkedjen a történettudomány, 
valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tényekkel, szereplőkkel, 
eseményekkel, történetekkel és folyamatokkal, valamint tudatosodjon benne nemzeti 
hovatartozása. Ismerkedjen meg a kulturális kódrendszer legalapvetőbb elemeivel, amelyek 
lehetővé teszik, hogy azonosuljon kultúránk alapértékeivel. A történelem tantárgy 
tantervének középpontjában a magyar nemzet és Magyarország története áll. 
A tantervi szabályozás irányítóelve, hogy a magyar történelmet általában kontinuitásában, az 
európai, illetve egyetemes történelmet szigetszerűen tárgyalja. A kerettanterv több általános 
európai jelenséget is konkrét magyar példákon keresztül mutat be. Ennek révén a tanuló a 
magyar történelmi jelenségeket elsősorban nem általános modellek alapján, hanem a konkrét 
történelmi helyzet jellegzetességeit figyelembe véve tanulmányozhatja. Ez a megközelítés 
hozzásegíti a tanulót, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve 
Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket és folyamatokat, így alakulhat ki benne 
a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat, és ezáltal erősödhet benne a hazaszeretet 
érzése. 
A történelem tantárgy a következő módon fejleszti a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott 

kulcskompetenciákat: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló a történelemtanulás során különféle jellegű 

tudástartalmakkal és különböző típusú feladatokkal találkozik, amelyek megtanulásához, 

illetve elvégzéséhez különféle módszereket kell választania. A történelmi információk 

keresése és feldolgozása, a forráskritika, a következtetések levonása és egyéb gondolkodási 

műveletek közvetítő hatásuk révén általában fejlesztik a tanulási kompetenciákat. A 

történelmi értelmező kulcsfogalmak megértésén és állandó használatán keresztül a tanuló 

fejleszti a lényeges és kevésbé lényeges elemek megkülönböztetésének és rendszerezésének 

a tanulás során elengedhetetlenül fontos képességét. 

A tanuló a történelemtanulás során megtapasztalja, hogy a történelemtudása az iskolán kívül, 

más élethelyzetekben, illetve a jelen társadalmi, gazdasági és politikai jelenségeinek 

megértéséhez és megítéléséhez is segítséget nyújt. Ez a tapasztalat – az iskolai 

történelemtanulás élményszerűsége mellett – erős ösztönzést adhat az élethosszig tartó 

tanulásra vagy legalábbis a történelmi és társadalmi kérdések iránti érdeklődésre. 

 

Kommunikációs kompetenciák: A történelmi források feldolgozása a szövegértés 

fejlesztésének egyik hatékony módja. A tanuló a felmerülő történelmi problémákról 

beszélgetéseket folytat, érveket gyűjt, azokat írásban és szóban összefoglalja, digitális 

kommunikációs eszközök segítségével mutatja be. A különböző típusú, más-más korokból és 

eltérő társadalmi közegekből származó források feldolgozása pedig nagyban segíti a különféle 

kommunikációs környezetek (kontextusok) közötti magabiztos eligazodást. 

 

Digitális kompetenciák: A történelem tanulása során a digitális eszközök etikus, 

felelősségteljes használatával a tanuló információkezelési és -feldolgozási készségei fejlődnek, 

ami elősegíti elemző és mérlegelő gondolkodása kialakulását és elmélyítését is, aminek része 

a megszerzett információk ellenőrzése, hitelességének vizsgálata. A történelmi forrásokat 
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tartalmazó internetes portálok, hang- és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és 

használata, az itt talált források feldolgozása elengedhetetlen feltétele a korszerű 

történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve a digitális kommunikáció 

fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek kialakításában, így a felelős 

és aktív állampolgárrá nevelésben. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a 

történelmi források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az 

elemző, problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált 

történelmi gondolkodás kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik 

események, folyamatok és jelenségek különböző szempontú megközelítésére, valamint 

bizonyos történések okainak és következményeinek több szempontú feltárására. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi 

életutaknak és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve 

követhető modelleket adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A 

tanulóban tudatosul, hogy nehéz élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, 

lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, 

önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, 

hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és 

jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, közösségekre jellemző magatartási és 

kommunikációs szabályok felismerése a tanuló alkalmazkodóképességét fejleszti. 

 

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

történelem tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális 

örökségének fő elemeit. Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok 

technológiai, tudományos és művészeti szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése 

során felismeri az értékteremtő alkotások jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja 

azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt hatását. 

 
Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az 
alkotó emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és 
művészek teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más 
értékteremtő, alkotó emberek kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az 
életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az 
egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; belátja, hogy a munka sokszor 
küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi összetartozást is erősítő 
tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő példái 
kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 
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 12. évfolyam 
 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, 

valamint a hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, 

szereplők és események ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar 

identitástudat.  Szerezzen mélyebb ismereteket a magyar és az egyetemes történelem 

legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar 

és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi és kulturális téren hatékony, árnyalt 

kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos tevékenységek révén 

alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és 

kompetenciákra épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és 

történelmi szereplők szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai 

történelemtanításban mindez kiegészül a források feldolgozásával, történelmi helyzetek és 

folyamatok több szempontú elemzésével, a problémák azonosításával és megtárgyalásával. 

Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a 

különböző érvek mérlegelése, valamint a következtetések levonása együttesen segíti a 

történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy tanulásának élményszerűségét már 

nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, hanem azok az elemzések, 

viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország 

története áll. A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az 

egyes témák részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai 

kerettantervhez hasonlóan több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi 

példák egyaránt előkerülnek. Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut 

Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét befolyásoló európai és globális folyamatok 

és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló a magyar történelmi jelenségeket 

konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, 

hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, illetve Magyarország sajátos 

helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így alakulhat ki benne a 

tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, hogy a 

magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése 

is hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének 

bemutatása, valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok 

történelmének átfogó megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola 

befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul 

továbbá ahhoz, hogy az iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat 

örökítő, demokratikus gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló 

polgárrá; a társadalom tevékeny és önálló tagjává váljék. 
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A tanuló a 9-12. évfolyamon a következő kulcsfogalmakat használja: 

Értelmező kulcsfogalmak: történelmi idő, történelmi forrás és bizonyítékok; ok és 

következmény; változás és folyamatosság; történelmi jelentőség, történelmi nézőpont és 

interpretáció. 

Tartalmi kulcsfogalmak: 

– politikai: politika, állam, államszervezet, államforma, köztársaság, diktatúra, 

demokrácia, parlamentarizmus, monarchia, önkormányzat, közigazgatás, hatalmi 

ágak, jog, alkotmány/alaptörvény, törvény, rendelet, birodalom; 

– társadalmi: társadalom, társadalmi csoport/réteg, népesedés/demográfia, 

migráció, nemzet, etnikum, identitás, életmód; 

– gazdasági: gazdaság, pénz, piac, mezőgazdaság, ipar, kereskedelem, adó, önellátás, 

árutermelés;  

– eszme- és vallástörténeti: kultúra, művészet, vallás, hit, egyház, civilizáció, 

eszme/ideológia, világkép. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

(A TÖRTÉNELMI ISMERETEK AZ EGYES ÉVFOLYAMPÁROKNÁL KERÜLNEK BEMUTATÁSRA.) 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális 

információforrásokat (tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, 

képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, 

térképekről nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján 

értékeli egy forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú 

forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más 

források információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény 

alátámasztására vagy cáfolására. 

 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és 

képes azokat időben és térben elhelyezni;  
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– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz 

kapcsolja vagy viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség 

időpontját, kronológiát használ és készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, 

időszakok jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz 

kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a 

kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud 

hozni a magyar és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes 

alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a 

változások hátterének feltárásával. 

 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és 

értelmező kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható 

fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, 

történelmi, gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud 

jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud 

alkotni, amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és 

átfogalmazás segítségével, állításait több szempontból indokolja és következtetéseket 

von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon 

alapuló érvekkel megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások 

véleményére, árnyalja saját álláspontját. 

 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

A történelem tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-oktatási szakasz végére: 
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– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és 

történelmi problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények 

viselkedésének mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események 

feltételeiről, okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések 

levonására, erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és 

megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és 

bemutatni azokat azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, 

jelenségek, események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a 

benne résztvevők szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, 

jelenségeket; 

– képes felismerni konkrét történelmi helyzetekben, jelenségekben és folyamatokban 

valamely általános szabályszerűség érvényesülését; 

– összehasonlítja és kritikusan értékeli az egyes történelmi folyamatokkal, eseményekkel 

és személyekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat; 

– feltevéseket fogalmaz meg, azok mellett érveket gyűjt, illetve mérlegeli az ellenérveket; 

– felismeri, hogy a jelen társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyai a múltbeli 

események, tényezők következményeiként alakultak ki. 

 

9–10. évfolyam 
A középiskola első két évfolyamának témakörei az ókortól a 19. század közepéig ölelik fel a 

magyar és egyetemes történelem fontosabb folyamatait, jelenségeit, eseményeit, illetve az 

ehhez kapcsolódó tanulási eredményeket és fejlesztési feladatokat. A magyar és európai 

identitásunk alapját képező civilizációkhoz, korszakokhoz, történelmi eseményekhez tartozó 

témakörök az általános iskola után ismét előkerülnek, ám új megközelítéssel és bővülő 

tartalommal. Míg a témák többsége 5–6. évfolyamon a tanulók életkori sajátosságainak 

megfelelően többnyire életmódtörténeti és portré témakörökbe rendeződtek, a 

középiskolában előtérbe kerül a politikai, társadalmi, gazdasági és kultúrtörténeti 

megközelítés, a hangsúly a korszakok gazdasági változásaira, társadalmi szerkezetére, politikai 

modelljeire és világképére helyeződik. 

Az egyetemes és a magyar történeti témák általában külön témakörökbe szerveződnek, mivel 

előbbiek jobbára tematikus, utóbbiak pedig tematikus és eseménytörténeti jellegűek. A 



100 
 

magyar történelem eseményei és folyamatai az egyetemes történelem által felrajzolt háttér 

előtt, nemzetközi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. 

A strukturáltabb szempontok és bővebb ismeretek mellett az egyes témák feldolgozási módja 

is változik. A szemléletes megjelenítés és a történetek tanítása mellett egyre nagyobb szerepet 

kapnak az önállóan végzett információszerző és –feldolgozó tevékenységek, a forrásokkal 

végzett különböző műveletek és a problémaközpontú tárgyalási mód. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 

TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri az ókori civilizációk legfontosabb jellemzőit, valamint az athéni demokrácia és a 

római állam működését, hatásukat az európai civilizációra; 

– felidézi a monoteista vallások kialakulását, legfontosabb jellemzőiket, tanításaik főbb 

elemeit, és bemutatja terjedésüket; 

– bemutatja a keresztény vallás civilizációformáló hatását, a középkori egyházat, 

valamint a reformáció és a katolikus megújulás folyamatát és kulturális hatásait; érvel 

a vallási türelem, illetve a vallásszabadság mellett; 

– képes felidézni a középkor gazdasági és kulturális jellemzőit, világképét, meghatározó 

birodalmait, és bemutatni a rendi társadalmat; 

– ismeri a magyar nép őstörténetére és a honfoglalásra vonatkozó tudományos 

elképzeléseket és tényeket, tisztában van legfőbb vitatott kérdéseivel, a különböző 

tudományterületek kutatásainak főbb eredményeivel; 

– értékeli az államalapítás, valamint a kereszténység felvételének jelentőségét; 

– felidézi a középkori magyar állam történetének fordulópontjait, legfontosabb 

uralkodóink tetteit; 

– ismeri a magyarság törökellenes küzdelmeit, azok fordulópontjait és hőseit; felismeri, 

hogy a magyar és az európai történelem alakulását meghatározóan befolyásolta a 

török megszállás; 

– be tudja mutatni a kora újkor fő gazdasági és társadalmi folyamatait, ismeri a 

felvilágosodás eszméit, illetve azok kulturális és politikai hatását, valamint véleményt 

formál a francia forradalom európai hatásáról; 

– összefüggéseiben és folyamatában fel tudja idézni, miként hatott a magyar 

történelemre a Habsburg Birodalomhoz való tartozás, bemutatja az együttműködés és 

konfrontáció megnyilvánulásait, a függetlenségi törekvéseket és értékeli a Rákóczi-

szabadságharc jelentőségét; 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit a reformkor és az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc időszakában; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit; 

– fel tudja idézni az ipari forradalom szakaszait, illetve azok gazdasági, társadalmi, 

kulturális és politikai hatásait; képes bemutatni a modern polgári társadalom és állam 
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jellemzőit és a 19. század főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és 

különbséget azok mai formái között. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

 

Témakör Javasolt óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 16 

Vallások az ókorban                     7 

Az ókori Kelet vallásai : brahmanizmus, buddhizmus, kínai 
univerzizmus 

2 

Hódító birodalmak 6  

A középkori Európa 10  

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14  

A középkori Magyar Királyság fénykora 13  

Az Árpád-kor társadalma, etnikai viszonyai 4 

A kora újkor 12  

A török hódoltság kora Magyarországon                   13  

A magyar gazdaság és társadalom a XVI-XVIII. században 3 

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor 10  

Politikai portrék a reformkorból : Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, 
Eötvös 

4 

A forradalom és szabadságharc  8 

Összes óraszám:                    144 

 

Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi. 

 

1.4.1.: 9. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Közel-Kelet 

civilizációi 

– Az állam 

működése az 

Óbabiloni 

Birodalom 

példáján. 

– Tudomány. 

Fogalmak: öntözéses 

földművelés, fáraó, 

piramis, hieroglifa, 

ékírás, múmia, 

Akropolisz, filozófia, 

jósda, olümpiai játékok, 

– Az állam szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén 

keresztül. 
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– A pénz 

megjelenése. 

városállam/polisz, 

arisztokrácia, démosz, 

demokrácia, népgyűlés, 

sztratégosz, 

cserépszavazás, 

rabszolga, patrícius, 

plebejus, consul, senatus, 

dictator, néptribunus, 

császár, amfiteátrum, 

gladiátor, provincia, 

légió, limes, polgárjog. 

 

Személyek: Hammurapi, 

Kleiszthenész, Periklész, 

Platón, Arisztotelész, 

Hérodotosz, Nagy 

Sándor, Julius Caesar, 

Augustus. 

 

Kronológia: Kr. e. 3000 

körül – Kr. u. 476 az ókor, 

Kr. e. 776 az első 

feljegyzett olümpiai 

játékok, Kr. e. 753 Róma 

alapítása a hagyomány 

szerint, Kr. e. 510 a 

köztársaság kezdete 

Rómában, Kr. e. 508 

Kleiszthenész reformjai, 

Kr. e. 5. sz. közepe az 

athéni demokrácia 

fénykora, Kr. e. 44. 

Caesar halála, az ókori 

Izrael – Kr. u. 70 

Jeruzsálem lerombolása, 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

– Az ókori civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális 

hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

athéni demokrácia 

ellentmondásainak 

feltárása. 

– A demokrácia és a 

diktatúra 

összehasonlítása. 

– A demokrácia 

melletti érvek 

megfogalmazása. 

– Az athéni 

demokrácia 

A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra 

elterjedése. 

Az athéni 

demokrácia 

– Arisztokratikus 

köztársaság és 

demokrácia. 

– Kleiszthenész és 

Periklész. 

– Az athéni 

államszervezet és 

működése. 

A római 

civilizáció 

– Római 

városépítészet, 

amfiteátrumok, 

fürdők, 

vízvezetékek és 

utak. 

– A római jog 

néhány máig élő 

alapelve. 

– A birodalom 

kiterjedése és a 

provinciák 

(Pannónia). 

– A latin nyelv és 

írás elterjedése. 

A római 

köztársaság 

– A vérségi, a 

vagyoni és a 

területi elv. 

– A római 

köztársaság 

államszervezete és 

működése. 
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– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése a különböző civilizációk kultúrájának bemutatásához. 

– Az ókori görög tudomány kulcsfogalmait bemutató idézetek, képi források gyűjtése. 

– Információk gyűjtése egy pannóniai kulturális emlékről, régészeti feltárásról, épületről 

vagy építményről. 

– Ábra készítése az athéni demokrácia és a római köztársaság működési rendjéről. 

– Ókori témájú filmek / filmrészletek elemzése, értelmezése. 

– Római kori emlékek felkeresése. 

 

TÉMAKÖR: Vallások az ókorban 

ÓRASZÁM: 7  + 2 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmu

s 

– A politeizmus 
az ókori 
Keleten. 

– Görög és 
római istenek. 

– A zsidó 
monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

Személyek: Kheopsz, 

Zeusz, Pallasz Athéné, 

Ábrahám, Mózes, Jézus, 

Szent Péter és Szent Pál 

– A zsidó és a keresztény 
vallások jellemzőinek 
összehasonlítása. 

– A vallások a mindennapi 
életre gyakorolt 
hatásainak megállapítása. 

– A zsidó-keresztény 
hagyományok európai 
kultúrára gyakorolt 
hatásának bemutatása. 

– Bibliai történetek, 
személyek felidézése. 

– A kereszténység 
terjedésének 
végigkövetése térképen. 

– Az Ószövetség történelmi 
szereplőinek, 
helyszíneinek azonosítása 
bibliai idézetek alapján. 

– Jézus életével és a 
kereszténység 
terjedésével kapcsolatos 
filmek/ filmrészletek, 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus 
tanításai. 

– A páli fordulat. 
– Keresztény-

üldözések, a 
kereszténység 
elterjedése a 
Római 
Birodalomban. 

– A 
Szentháromsá
g-tan. 
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apostolok, 

Constantinus  

 

Kronológia: a 

keresztény időszámítás 

kezdete (Kr. e. és Kr. u.), 

313 a milánói rendelet, 

325 a niceai zsinat. 

 

Topográfia: Jeruzsálem, 

Kánaán, Júdea, Izrael, 

Palesztina, Betlehem. 

regények elemzése, 
értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi 
és zenei alkotások 
gyűjtése és elemzése 
bibliai témákról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek, ábrázolások gyűjtése a különböző tanult vallások jellegzetes építményeiről. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése antik mitológiai 

témákról. 

– Áttekintő táblázat / tabló készítése a görög-római hitvilágról. 

– Az Ószövetség történelmi szereplőinek, helyszíneinek azonosítása bibliai idézetek 

alapján. 

– Jézus életével és a kereszténység terjedésével kapcsolatos filmek/ filmrészletek, 

regények elemzése, értelmezése. 

– Képzőművészeti, irodalmi és zenei alkotások gyűjtése és elemzése bibliai témákról. 

 

TÉMAKÖR: Hódító birodalmak 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Egy eurázsiai 

birodalom: a 

hunok 

– A nomád életmód, 
harcmodor és 
államszervezés. 

– A népvándorlás. 
– A Hun Birodalom. 
– Az ókor vége 

Nyugaton: a Római 
Birodalom 
összeomlása. 

– Róma örökösei 
Európa térképén. 

Fogalmak: 

népvándorlás, hunok, 

ortodox, iszlám, 

Korán, kalifa.  

Személyek: Attila, 

Justinianus, 

Mohamed, Nagy 

Károly, I. Ottó.  

 

– A népvándorlás 
irányainak és 
résztvevőinek 
nyomon követése 
térkép segítségével 
a Kr. u. 4–8. sz. 
időszakában. 

– A sztyeppei állam 
működésének, 
sajátosságainak 
bemutatása. 
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Az Arab 

Birodalom és 

az iszlám 

– Mohamed tanításai 
és a Korán. 

– Az iszlám kultúra 
jellegzetességei. 

– Az Arab Birodalom és 
az arab hódítás. 

– Az arab hódítás 
feltartóztatása 
Európában: Poitiers, 
Bizánc. 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, Frank 

Birodalom, Német-

római Császárság. 

– A kora középkori 
Európa 
államalakulatainak 
azonosítása 
térképen. 

– Az iszlám vallás és az 
arab terjeszkedés 
közötti 
összefüggések 
feltárása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A Római Birodalom bukása külső és belső okainak összegyűjtése. 

– A monoteista vallások (zsidó, keresztény, iszlám) összehasonlítása különböző 

szempontok alapján. 

– Kiselőadás, prezentáció készítése jellegzetes iszlám vallási épületekről, szokásokról. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Európa  

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 
világkép. 

– Az uradalom. 
– A jobbágyok 

kötelességei és 
jogai. 

– Az önellátástól az 
árutermelésig. 

– Éhínségek, 
járványok, 
felkelések. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

jobbágy, robot, 

kiváltság, rend, pápa, 

érsek, cölibátus, 

szerzetes, bencés 

rend, ferences rend, 

eretnek, inkvizíció, 

kolostor, katolikus, 

szent, kódex, román 

stílus, gótikus stílus, 

reneszánsz, lovag, 

nemes, feudalizmus, 

– A középkor 
társadalmi, gazdasági, 
vallási és kulturális 
jellemzőinek 
bemutatása. 

– A társadalmi 
csoportok közötti jogi 
különbségek 
azonosítása. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása a 
középkor világáról. 

– A középkor társadalmi 
berendezkedése és a 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 
hierarchia, az 
egyházi 
intézményrendsze
r. 
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– Az egyházszakadás 
és a 11. századi 
reform. 

– A szerzetesség. 
– Az eretnekség. 
– Kultúra és oktatás, 

a középkori 
egyetemek. 

– Román és gótikus 
építészet – 
európai és magyar 
példák. 

hűbériség, király, 

rendi monarchia, 

keresztes hadjáratok, 

polgár, céh. 

 

Személyek: Szent 

Benedek, VII. Gergely, 

Assisi Szent Ferenc, 

Aquinói Szent Tamás, 

Leonardo da Vinci, 

Gutenberg, Dózsa 

György. 

 

Kronológia: 476–1492 

a középkor, 1054 az 

egyházszakadás, 1347 

a nagy pestisjárvány. 

 

Topográfia: Egyházi 

Állam, Anglia, 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

rendi szemlélet 
értelmezése. 

– A jobbágyság jogainak 
és kötelességeinek 
rendszerezése. 

– Az egyház szerepének 
áttekintése a 
középkori Európában. 

– A középkori kolostori 
élet bemutatása képi 
vagy szöveges 
források segítségével. 

– A nyugati és keleti 
kereszténység 
összehasonlítása. 

– A lovagi életmód 
jellemzőinek 
azonosítása. 

– A városok életének 
bemutatása képek, 
ábrák és szöveges 
források alapján, 
kitérve a zsidóság 
városiasodásban 
játszott szerepére, 
valamint az 
antijudaista 
törekvésekre. 

– A céhek működésének 
jellemzése források 
alapján. 

A nemesi rend – Az uralkodói 
hatalom és 
korlátai 
(hűbériség, 
rendiség). 

– Lovagi eszmény és 
lovagi kultúra. 

– A keresztes 
hadjáratok 
eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 
és lakói. 

– A város kiváltságai 
(magyar példák 
alapján). 

– A céhek. 
– A helyi és 

távolsági 
kereskedelem. 

– A reneszánsz 
építészet (európai 
és magyar példák). 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Képek gyűjtése és rendszerezése román, gótikus és reneszánsz stílusú épületekről. 

– Képek gyűjtése az ortodox egyház jellegzetes épületeiről, szokásairól. 

– Áttekintő ábra készítése az egyházi hierarchiáról. 

– Prezentáció, bemutató készítése valamely szerzetes, illetve lovagrendről. 

– A város jellegzetes helyszíneinek, intézményeinek azonosítása egy fiktív középkori 

várost bemutató ábrán. 

– Kampányplakát készítése egy középkori témáról (pl. a keresztes háborúkban való 

részvétel hirdetése). 

 

TÉMAKÖR: A magyar nép eredete és az Árpád-kor 
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ÓRASZÁM: 14 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Magyar 

őstörténet és 

honfoglalás 

– Az eredet 
kérdései, a 
nyelvészet, a 
régészet, a néprajz 
és a genetika 
eredményei. 

– A magyar 
törzsszövetség az 
Etelközben. 

– A honfoglalás okai 
és menete. 

– A kalandozások – 
a lovas-íjász 
harcmodor. 

Fogalmak: finnugor, 

törzs, fejedelem, 

kabarok, 

vérszerződés, 

honfoglalás, kettős 

honfoglalás elmélete, 

avarok, rovásírás, 

kalandozások, 

székelyek, vármegye, 

egyházmegye, 

érsekség, tized, nádor, 

ispán, kancellária, 

kettős kereszt, 

szászok, kunok, 

tatárok/mongolok 

 

Személyek: Álmos, 

Árpád, az Árpád-ház, 

Géza, I. (Szent) István, 

Koppány, Szent 

Gellért, Szent Imre, I. 

(Szent) László, 

Könyves Kálmán, III. 

Béla, II. András, IV. 

Béla, Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

– A magyarság 
eredetére 
vonatkozó 
elméletek közötti 
különbségek 
megállapítása. 

– A mondák, a 
történeti 
hagyomány és a 
történettudomány 
eredményeinek 
megkülönböztetése. 

– A kalandozó 
hadjáratok céljainak 
azonosítása.  

– Géza fejedelem, I. 
(Szent) István és IV. 
Béla uralkodásának 
jellemzése és 
értékelése. 

– A kereszténység 
felvétele és az 
államalapítás 
jelentőségének a 
felismerése. 

– A korai magyar 
történelmet és az 
Árpád-kort 
megjelenítő 
legfontosabb 
kulturális alkotások 
azonosítása. 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 
István 
államszervező 
tevékenysége. 

– A 
földbirtokrendszer 
és a 
vármegyeszerveze
t. 

– Az 
egyházszervezés. 

A magyar állam 

megszilárdulása 

az Árpád-

korban 

– Szent László, az 
országépítő. 

– Könyves Kálmán 
törvénykezési 
reformjai. 

– A kül- és 
belpolitika új 
irányai: III. Béla 
uralkodása. 

– II. András kora: az 
átalakuló 
társadalom. 

– Újjáépítés a 
tatárjárás után: IV. 
Béla. 
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– Az Árpádok 
európai 
kapcsolatai. 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Beszámoló készítése a magyar kalandozó hadjáratok irányairól, sikereiről és 

kudarcairól, valamint a magyarok harcmodoráról IKT eszközök segítségével. 

– A kalandozó hadjáratok jellegének megvitatása. 

– Áttekintő ábra készítése a Szent István-i állam- és egyházszervezetről. 

– Információgyűjtés Szent László kultuszáról a krónikák és néphagyományok tükrében.  

– Tabló összeállítása az Árpád-kor legfontosabb kulturális emlékeiből. 

– Folyamatábra készítése II. András politikai döntéseinek okairól és következményeiről. 

– A 13. századi társadalmi rétegek azonosítása az Aranybulla szövegében. 

– Az Árpádok európai dinasztikus kapcsolatainak ábrázolása térképen. 

– A magyar igazságszolgáltatás gyakorlatának bemutatása Szent László és Könyves 

Kálmán törvényeinek elemzésével. 

 

TÉMAKÖR: A középkori Magyar Királyság fénykora 

ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az Anjouk – A királyi 
hatalom újbóli 
megszilárdítása 
I. Károly idején. 

– A visegrádi 
királytalálkozó. 

– Az 1351-es 
törvények. 

– Nagy Lajos 
hadjáratai. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

szultán, szpáhi, janicsár, 

rendkívüli hadiadó, 

füstpénz, fekete sereg, 

zsoldos, Corvina, Szent 

– A 14–15. századi 
magyar 
uralkodók 
politikai 
pályájának 
felidézése. 

– Érvekkel 
alátámasztott 
vélemény 
megfogalmazása 
az egyes 
személyek 
cselekedeteiről, 
döntéseiről. 

– A késő középkori 
magyar állam és 
az Oszmán 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 
Birodalom. 

– Török hódítás a 
Balkánon. 

– Luxemburgi 
Zsigmond, a 
közép-európai 
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uralkodó és a 
török veszély.  

– Hunyadi János, 
a politikus és 
hadvezér.   

– Hunyadi János 
törökellenes 
harcai. 

Korona, Szent Korona-

tan, Képes krónika. 

 

Személyek: I. (Anjou) 

Károly, I. (Nagy) Lajos, 

Luxemburgi Zsigmond, 

Hunyadi János, I. 

(Hunyadi) Mátyás. 

 

Kronológia: 1301 az 

Árpád-ház kihalása,1308. 

I. Károly uralkodásának 

kezdete, 1335 a visegrádi 

királytalálkozó, 1351 

I.(Nagy) Lajos törvényei, 

1396 a nikápolyi csata, 

1443–1444-es hosszú 

hadjárat, 1444 a várnai 

csata, 1453 

Konstantinápoly eleste, 

1456 a nándorfehérvári 

diadal, 1458–90 Mátyás 

uralkodása. 

 

Topográfia: Visegrád, 

Lengyelország, 

Csehország, osztrák 

tartományok, Nikápoly, 

Várna, Nándorfehérvár, 

Kolozsvár, Kenyérmező, 

Oszmán Birodalom. 

Birodalom főbb 
összecsapásaina
k felidézése. 

– Annak 
értékelése, hogy 
az Oszmán 
Birodalom 
terjeszkedő 
politikája milyen 
hatást gyakorolt 
a magyar 
történelemre. 

– Mátyás hatalom-
gyakorlásának 
jellemzése. 

– A reneszánsz 
kultúra 
bemutatása 
Mátyás 
udvarában. 

– A 14–15. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 
trónig. 

– A 
központosított 
királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 
kiadások. 

– Birodalomépítő 
tervek. 

– Aktív védelem 
a török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 
kori leletek. 

– A Szent Korona. 
– Várak, királyi 

udvar, 
kolostorok, 
templomok. 

– Magyar 
geszták, 
krónikák és 
szentek 
legendái. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

– Nándorfehérvár ostromának rekonstruálása különböző írásos és vizuális források 

alapján. 

– A korszak kiemelkedő személyiségeinek jellemzése, feltevések megfogalmazása a 

cselekedeteik mozgatórugóiról. (Pl. Hunyadi Mátyás külpolitikája.) 

– Hunyadi János és Mátyás híres ütközeteinek felidézése, bemutatása térképvázlatok és 

írott források segítségével. 

– Kiselőadás készítése 14–15. századi magyar történelem kulturális hagyatékának 

kiemelkedő emlékeiről. 
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– A magyar középkor egy kiemelkedő helyszínének (pl. Pannonhalma, Diósgyőr, 

Székesfehérvár, Visegrád, stb.) meglátogatása és jellemzőinek bemutatása. 

– Gyűjtőmunka készítése Mátyás és a budai zsidók kapcsolatáról. 

 

1.4.2.: 10. évfolyam 
 

TÉMAKÖR: A kora újkor 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A földrajzi 

felfedezések 

− A portugál és 
spanyol 
felfedezések. 

− A korai 
gyarmatosítás és 
következményei. 

− A 
világkereskedele
m kialakulása. 

− Az abszolutizmus. 

Fogalmak: gyarmat, 

világkereskedelem, 

abszolutizmus, infláció, 

manufaktúra, tőke, 

tőkés, bérmunkás, 

kapitalizmus, bank, 

tőzsde, részvény, 

örökös jobbágyság, 

reformáció, protestáns, 

evangélikus, 

református, anglikán, 

unitárius, vallási 

türelem, 

ellenreformáció, 

katolikus megújulás, 

jezsuiták, barokk. 

 

Személyek: Kolumbusz 

Kristóf, Vasco da Gama, 

Ferdinánd Magellán, 

Luther Márton, Kálvin 

János, Károli Gáspár, 

Pázmány Péter, Apáczai 

Csere János, Habsburg-

dinasztia, V. Károly, 

Loyolai (Szent) Ignác, 

XIV. Lajos. 

− A felfedezők 
céljainak és útjainak 
bemutatása 
tematikus 
térképeken. 

− Információk 
gyűjtése a kialakuló 
világkereskedelem 
új útvonalairól, 
fontosabb 
termékeiről és 
szereplőiről. 

− Az új 
munkaszervezési 
formák bemutatása 
és összehasonlítása 
a céhes iparral. 

− Az európai régiók 
közötti gazdasági és 
társadalmi 
különbségek 
felismerése. 

− A reformáció 
okainak és 
következményeinek 
bemutatása. 

− A katolikus és a 
protestáns tanítások 
és egyházszervezet 
összehasonlítása. 

A korai 

kapitalizmus 

− Az árforradalom. 
− A manufaktúrák. 
− Bankok és 

tőzsdék. 
− Az európai 

munkamegosztás 
és 
következményei 

Reformáció 

Európában és 

Magyarország

on  

− A reformáció 
előzményei 
(humanizmus és 
az egyházi reform 
igénye). 

− Luther és Kálvin 
fellépése. 

− A protestáns 
egyházak 
megszerveződése 
és a 
protestantizmus 
elterjedése. 
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− A reformáció 
eredményei 
Magyarországon 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A reformáció egyes 
irányzatai 
terjedésének 
nyomon követése 
térképen. 

− Vallás és politika 
összefonódásának 
felismerése.  

− Az erdélyi vallási 
türelem szerepének 
és jelentőségének 
felismerése. 

− A katolikus egyház 
megújulási 
törekvései és a 
barokk művészet 
jellemzői közötti 
párhuzam 
felismerése. 

„Hitviták 

tüzében” 

− Vallási 
konfliktusok 
Európában. 

− Etnikai 
sokszínűség és 
vallásbéke 
Erdélyben. 

− A magyar 
protestáns és 
katolikus iskolák. 

− A katolikus 
megújulás és a 
barokk 
Európában és 
Magyarországon. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A felfedező utak irányainak követése és a korai gyarmatok elhelyezése térképen. 

− Információk gyűjtése a korai gyarmatosítás módszereiről és következményeiről. 

− Beszámoló készítése az európai és magyar reformáció kapcsolatáról (pl. peregrináció, 

kulturális hatások, irányzatok).  

− Interjú készítése különböző felekezetek papjaival, lelkészeivel az egyházak 

szerepvállalásáról és hivatásukról. 

− Kiselőadás készítése a reformáció korának valamely jelentős személyiségéről (pl. 

Szenci Molnár Albert, Pázmány Péter). 

 
TÉMAKÖR: A török hódoltság kora Magyarország  
ÓRASZÁM: 13 + 3 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Az ország három 

részre szakadása 

− A mohácsi csata és 
közvetlen 
előzményei, a 
kettős 
királyválasztás. 

− Az ország három 
részre szakadása. 

− A várháborúk és az 
új végvárrendszer. 

Fogalmak: rendi 

országgyűlés, 

hajdúszabadság. 

 

Személyek: I. Szulejmán, 

II. Lajos, (Szapolyai) 

János, I. Ferdinánd, 

− A török 
hadjáratoknak és 
az ország három 
részre 
szakadásának 
bemutatása 
térképeken. 

− A végvári élet 
felidézése 
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A két magyar 

állam 

− A Magyar Királyság 
a Habsburg 
Birodalomban: 
rendi és 
abszolutista 
törekvések, 
konfliktusok. 

− Az Erdélyi 
Fejedelemség 
viszonylagos 
önállósága és 
aranykora. 

Dobó István, Zrínyi 

Miklós (a szigetvári 

hős), Báthory István, 

Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Zrínyi Miklós (a 

költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő. 

 

Kronológia: 1526 a 

mohácsi csata, 1541 

Buda eleste, 1552 Eger 

védelme, 1566 

Szigetvár eleste, 1664 a 

vasvári béke, 1686 Buda 

visszafoglalása, 1699 

karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, Szigetvár, 

Habsburg Birodalom, 

Erdélyi Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

különböző 
források (képek, 
irodalmi 
alkotások és 
filmek) alapján. 

− A három részre 
szakadt ország 
gazdasági 
lehetőségeinek 
és szerepének 
értelmezése 
adatok, 
grafikonok, 
diagramok 
alapján. 

− A török 
hódoltság hosszú 
távú hatásainak 
azonosítása. 

− A 16-17. századi 
magyar 
történelmet 
megjelenítő 
fontos kulturális 
alkotások 
azonosítása. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 
európai 
munkamegosztásba
n. 

− Háborús 
békeévek: másfél 
évszázad 
hódoltság és az 
ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A mohácsi csata eseményeinek megvitatása különböző interpretációk alapján. 

− Politikai portré készítése a korszak kiemelkedő személyiségeiről (pl. Bethlen Gábor, 

Zrínyi Miklós). 

− Államszervezeti ábrák készítése a Magyar Királyságról és az Erdélyi Fejedelemségről. 

− Az országrészek és a fontosabb várak, csaták elhelyezése vaktérképen. 

− A török kiűzése állomásainak nyomon követése térképen. 

− A Habsburg-magyar konfliktusok okainak és eredményeinek vázlatos összegzése. 

− Korabeli beszámolók gyűjtése a török kiűzéséről (pl. Bél Mátyás, Schulhof Izsák). 

 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
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Témák Altémák Fogalmak és 
adatok/Lexikák 

Fejlesztési 
feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 
értelem − a 
felvilágosodás 
új világképe. 

− A 
felvilágosodás 
államelméletei. 

− A szabad 
verseny 
elmélete. 

Fogalmak: felvilágosodás, 

jogegyenlőség, hatalmi ágak 

megosztása, népfelség, 

társadalmi szerződés, szabad 

verseny, alkotmány, 

alkotmányos monarchia, 

elnök, miniszterelnök, felelős 

kormány, cenzus, általános 

választójog, forradalom, 

diktatúra, jakobinus, Szent 

Szövetség. 

 

Személyek: Nikolausz 

Kopernikusz, Isaac Newton, 

Charles Louis Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

Robespierre, Bonaparte 

Napóleon. 

 

Kronológia: 1689 a 

Jognyilatkozat, 1776 a 

Függetlenségi nyilatkozat, 

1789 a francia forradalom, 

1804–1814/1815 Napóleon 

császársága, 1815 a waterlooi 

csata.  

 

Topográfia: Nagy-Britannia, 

Amerikai Egyesült Államok, 

Párizs, Oroszország, 

Waterloo. 

− A középkor és a 
felvilágosodás 
világképének 
összehasonlítása. 

− A felvilágosodás 
államelméleteine
k 
összehasonlítása 
különböző 
szempontok 
alapján. 

− A brit és az 
amerikai 
államszervezetet 
bemutató ábrák 
értelmezése. 

− Az Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozatában 
megjelenő 
felvilágosult 
elvek 
azonosítása. 

− A forradalmi 
gondolat és a 
legitimitás 
eszméjének 
értelmezése, 
azonosítása. 

A brit 

alkotmányos 

monarchia és 

az amerikai 

köztársaság 

működése 

− A 
parlamentáris 
rendszer: 
parlament és 
kormány. 

− Az elnöki 
rendszer: 
kongresszus és 
elnök. 

A francia 

forradalom és 

hatása 

− A forradalom 
kitörése és az 
Emberi és 
polgári jogok 
nyilatkozata. 

− A jakobinus 
diktatúra. 

− Napóleon 
birodalma: a 
polgári 
berendezkedés 
exportja. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Képek és irodalmi idézetek gyűjtése a felvilágosodás világképének bemutatásához. 

− Vita a brit és az amerikai államszervezet sajátosságairól. 

− Vita rendezése a francia forradalom pozitív és negatív hatásairól. 

− Gondolattérkép készítése a francia forradalom okairól. 

 



114 
 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A Rákóczi-

szabadságharc 

− Magyarország a 
Habsburg 
Birodalomban. 

− A szabadságharc 
okai és céljai. 

− A szabadságharc 
politikai és katonai 
fordulópontjai. 

− A szatmári béke 
kompromisszuma. 

Fogalmak: kuruc, 

labanc, 

szabadságharc, 

trónfosztás, 

amnesztia, 

felvilágosult 

abszolutizmus, 

kettős vámhatár, 

úrbéri rendelet, 

Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, 

nyelvrendelet. 

 

Személyek: II. 

Rákóczi Ferenc, 

Mária Terézia, 

 II. József. 

 

Kronológia: 1703–

1711 a Rákóczi-

szabadságharc, 

1711 a szatmári 

béke, 1740–1780 

Mária Terézia 

uralkodása, 1780–

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A Rákóczi-
szabadságharc céljainak 
és eredményeinek 
összevetése. 

− A szabadságharc katonai 
történetének felidézése 
térképek, képek és 
szöveges források 
segítségével. 

− Magyarország 
újranépesülésének és a 
folyamat eredményének 
értelmezése tematikus 
térképek segítségével. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus eszmei és 
politikai hátterének, 
valamint 
eredményeinek 
azonosítása. 

− Mária Terézia és II. 
József politikájának 
összehasonlítása. 

− II. József 
személyiségének 
bemutatása, 
uralkodásának mérlege, 
értékelése. 

− A 18. századi 
Magyarország legfőbb 
kulturális 
eredményeinek 
azonosítása. 

Magyarország 

újranépesülés

e és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 
a szervezett 
betelepítés és az 
öntevékeny 
betelepülés. 

− A többnyelvű és 
többvallású ország. 

− Gazdaság és 
életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 
Sanctio. 

− A felvilágosult 
abszolutizmus 
céljai. 

− Mária Terézia: 
együttműködés és 
reform. 

− II. József 
reformpolitikája és 
kudarca. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Összefoglaló készítése a szabadságharc okainak és eredményeinek 

összehasonlítására. 
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− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia kapcsolatáról. 

− Képek, térképek, irodalmi szövegek, kuruc nóták gyűjtése a Rákóczi-

szabadságharccal kapcsolatban. 

− A Rákóczi-szabadságharc nemzetközi kapcsolatainak ábrázolása gondolattérképen. 

− A népességmozgások és az egyes népcsoportok nyomon követése térképen. 

− Magyarázó ábra készítése a kettős vámhatár működéséről. 

− Beszélgetés az állami iskolarendszer létrejöttéről és működéséről a Ratio Educationis 

részlete alapján. 

 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizm

us 

− Liberalizmus: 
jogegyenlőség és 
alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 
nemzetépítés és 
nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 
reform és a forradalom 
elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 
politikai 
eszméinek 
azonosítása 
szöveges 
források 
alapján. 

− Az iparosodás 
hullámainak 
azonosítása és 
összevetése. 

− Egy ipari 
nagyváros 
életkörülmé- 
nyeinek 
jellemzése. 

− Az ipari 
forradalmak 
ökológiai 
következmé-
nyeinek 
azonosítása. 

− A 19. századi 
demográfiai 
változások 
okainak 
feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 
bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 
− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 
− A gyár és a futószalag. 
− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 
hatásai. 

 
TEVÉKENYSÉGEK: 

− Az egyes politikai eszmék álláspontjai közötti különbségek megbeszélése. 
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− Grafikonok, adatsorok elemzése az ipari forradalmak társadalmi és demográfiai 

hatásairól. 

− Kiselőadások tartása fontosabb találmányokról. 

− Az ipari forradalom társadalmi hatásainak megvitatása. 

 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 10 + 4 óra  

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A politikai élet 

színterei 

− A Habsburg 

Birodalom és 

Magyarország. 

− A rendi 

országgyűlés és 

a 

megyerendszer. 

− A reformkori 

Pest-Buda. 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítá

s, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, Ganz 

Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás 

bemutatása különböző 

források segítségével. (Pl. 

magyar államnyelv, a 

zsidóság nyelvváltása, Lőv 

Lipót) 

− A polgári alkotmányosság 

programjának bemutatása 

politikai írások, 

országgyűlési felszólalások 

és ábrák alapján. 

− Széchenyi és Kossuth 

társadalmi hátterének, 

egyéniségének, 

álláspontjának és 

eredményeinek 

összevetése. 

− A nemzeti kultúra és a kor 

politikai törekvései közötti 

kapcsolatok azonosítása 

példák alapján. 

− A reformkor legfőbb 

kulturális eredményeinek, 

alkotásainak azonosítása 

különböző típusú források 

alapján. 

A reformkor fő 

kérdései 

− A magyar nyelv 

ügye és a 

nemzetté válás. 

− A 

jobbágykérdés: 

örökváltság, 

kárpótlás. 

− A polgári 

alkotmányosság 

kérdése. 

− Széchenyi és 

Kossuth 

programja és 

vitája. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− Ábrák készítése a rendi államszervezet működéséről. 
− Kiselőadások, prezentációk készítése a reformkor jelentősebb alkotásairól. 
− Táblázatos összefoglaló készítése a reformellenzék, a konzervatívok és az udvar 

álláspontjáról a főbb vitakérdésekben. 
− A reformkor legfontosabb kérdéseinek, jellemzőinek azonosítása szépirodalmi 

művekben és más szöveges forrásokban. 

 

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A forradalom 

céljai és 

eredményei 

− Az európai 
forradalmi 
hullám és 
március 15. 

− Az első magyar 
polgári 
alkotmány: az 
áprilisi 
törvények. 

− A Batthyány-
kormány 
tevékenysége. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

Személyek: Petőfi Sándor, 

Batthyány Lajos, Görgei 

Artúr, Bem József, Klapka 

György, Ferenc József, Julius 

Haynau.  

 

Kronológia: 1848. március 

15. a pesti forradalom, 1848. 

április 11. az áprilisi 

törvények, 1848. 

szeptember 29. a pákozdi 

csata, 1849. április–május a 

tavaszi hadjárat, 1849. 

április 14. a Függetlenségi 

nyilatkozat, 1849. május 21. 

Buda visszavétele, 1849. 

augusztus 13. a világosi 

fegyverletétel, 1849. 

− A reformkori 
elképzeléseknek, a 
forradalom 
követeléseinek és az 
áprilisi 
törvényeknek az 
összehasonlítása. 

− A forradalom 
eseményeinek 
felidézése források 
segítségével. 

− A szabadságharc 
néhány döntő 
csatájának 
bemutatása 
térképek, 
beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 
néhány kiemelkedő 
szereplőjének, 
illetve vértanújának 
bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 
kisebbségek 
részvételének (pl. 
németek, szlávok, és 
zsidók) bemutatása 
a szabadságharcban 
és az azt követő 
megtorlás során. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 
dinasztiával és a 
vele szövetkező 
nemzetiségekke
l. 

− A tavaszi 
hadjárat. 

− A Függetlenségi 
nyilatkozat, 
kísérlet az 
önálló állam 
megteremtésér
e. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 
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október 6. az aradi vértanúk 

és Batthyány kivégzése.  

 

Topográfia: Pákozd, 

Debrecen, Isaszeg, Világos, 

Komárom, Arad. 

− A forradalom és a 
szabadságharc 
eredményeinek 
értékelése. 

− A magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
elhelyezése az 
európai 
környezetben. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A szabadságharc főbb eseményeinek elhelyezése vaktérképen. 

− Vita a szabadságharc vereségének okairól. 

− Kisesszé készítése a forradalom és szabadságharc valamely vitatott kérdéséről.A 

forradalom és szabadságharc eseményeit megörökítő művészeti alkotások (képek, 

irodalmi szövegek, filmek) gyűjtése és értelmezése. 

− Mikrotörténeti kutatás: konfliktusos élethelyzetek és életutak bemutatása a 

szabadságharc nemzetiségi vagy zsidó származású résztvevői köréből. 

 

11-12. évfolyam 
A tanuló történelmi ismereteinek gyarapodása, információszerzési és forrásfeldolgozási 

kompetenciájának, valamint gondolkodási és érvelő készségeinek fejlődése lehetővé teszi, 

hogy a középiskola utolsó évfolyamaira birtokába kerüljön azoknak az általános 

kompetenciáknak, amelyek hozzájárulnak a társadalmi életben való hatékony 

tájékozódásához és részvételéhez. 

Az utolsó két év az érettségire való felkészülés időszaka. A különböző témakörök, 

összefüggések, jelenségek összefoglaló áttekintése külön időkeretet igényel – ez a 

kerettanterv ajánlása szerint 22 óra –, amit a helyi tantervek a vizsgakövetelmények 

figyelembevételével szabályozhatnak.  

Az utolsó két év témakörei a 19. század közepétől a 21. század elejéig terjedő időszakot ölelik 

fel. Feldolgozásuk során kiemelt szempont, hogy ez az időszak már közvetlen hatást gyakorol 

a jelen társadalmi, gazdasági és politikai viszonyaira, ezért különösképpen alkalmas a 

problémaközpontú megközelítésre. Az egyes témakörök, témák a korábbiaknál összetettebb 

feldolgozásra, komplexebb fejlesztésre adnak lehetőséget. 

A középiskolai történelemtanulás inspirációt nyújt arra, hogy a tanuló felnőttként, a 

középiskola befejezése után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt, 

valamint hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló az iskolából kikerülve hazáját szerető, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom 

tevékeny és autonóm tagjává váljék. 

 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK) 
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TÖRTÉNELMI ISMERETEK 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség 

elérésére tett erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő 

időszakban; a kor kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud 

formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak 

a 20. század egészére gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség 

következményeit; példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi 

Magyarország felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja 

mutatni az ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális viszonyait, felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, 

példák segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni 

ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb 

fordulópontjait, ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német 

megszállását, a magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság 

szenvedését, a hadifoglyok embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk 

politikai és társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, 

bemutatni a gyarmati rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek 

összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és 

változatait, az 1956-os forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, 

összefüggéseiben szemléli a rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak 

történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a 

közel-keleti régió helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi 

Magyarországot a globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét 

Trianontól napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori 

helyzetét; 
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– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, 

példákat hoz a magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, 

különös tekintettel a visegrádi együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör Javasolt óraszám 

A felvilágosodás kora 7  

Magyarország a 18. században 10  

Új eszmék és az iparosodás kora 5  

A reformkor                   12  

A forradalom és szabadságharc                    6  

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése                   12  

A dualizmus kori Magyarország 15  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                    8  

Az átalakulás évei                   10 

A két világháború között                   15 

A Horthy-korszak 18  

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A második világháború                   12 

A két világrendszer szembenállása 6   

Háborútól forradalomig 10  

Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 7  

A kádári diktatúra 7  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

A kétpólusú világ és felbomlása 8  

A rendszerváltoztatás folyamata 8  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 6  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 20 

Összes óraszám: 234 
 

 

1.4.3.: 11. ÉVFOLYAM 
TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 7 óra 
TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 
TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 5 óra 
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TÉMAKÖR: A reformkor 
ÓRASZÁM: 12 óra  
TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 6 óra 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  
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− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 15 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 

polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 
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− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 

− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
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− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 
– balkáni 
konfliktusok. 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 



125 
 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 
források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
fegyveres ellenállás 
kérdése. 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 
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A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 
veszteségeinek 
összehasonlítása. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 
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− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 

− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
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revízió első 
eredményei. 

 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 
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− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 

− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 
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Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 
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− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 6  + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 
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− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 

− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 
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− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 
felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 
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 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 7 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 
Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 
Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 7 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 
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mechanizmus 

bevezetése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 
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− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 

– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
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önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 
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világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 
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TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 
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Topográfia: 

Brüsszel. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 

TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 20 óra 

 

1.5.: Állampolgári ismeretek  
Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi 
szocializációjának pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás 
megalapozásához, a szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti 
azonosságtudat és a hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek 
megismeréséhez, a fenntartható fejlődés feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre 
való eredményes felkészüléséhez. 
A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 
nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, 
a vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is 
lehetőség nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt 
befolyásoló tényezők értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a 
kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások 
mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás 
érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi felelősségvállalás tudatosítása kiemelt 
fejlesztési feladat. 
A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a 
csoportos tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés 
személyiségfejlesztő és közösségi élményét. 
A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, 
jártasságok és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  
 
Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása 

közben megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles 

szövegeket használjon fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok 

alapján képes megkülönböztetni egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis 

következtetéseket tartalmazó leírásokat, gondolatsorokat. Az érveléstechnikák 

alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább fejlődik vitakultúrája. 
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A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvhasználat és viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az 

autonóm magatartás kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények 

mérlegelését egyaránt segíti. 

 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat 

készít. Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja 

ki az ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat 

gyűjt, válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket 

hasonlít össze, összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz 

meg. A társadalommal, a honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes 

a problémák azonosítására, releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket 

készít. Nyitott annak átgondolására, hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a 

környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat 

életútjára, családjára és hazájára. 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló 

észrevételeit, javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, 

véleményét, valamint módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás 

közösségi élménye növeli önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének 

alakulását, és erősíti a közösségért történő felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival 

közös véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán 

sok esetben társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt 

információkat, továbbá bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek 

során érveket-ellenérveket fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén 

támogatják véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor 

tudatosítják, hogy saját szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben 

tartásával, érveinek megértésével, egyeztetésével érvényesülhetnek. 

 

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

lakóhelye történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, 

hogy gazdagítsa a helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, 

weboldalt szerkeszt. Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi 

a projektekben való tevékenységét. 
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Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, 

a munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a 

tanulónak a felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, 

tervezeteket készít; mindez hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a 

felelősségteljes munkamorál megalapozásához. 

1.5.1.: 12. évfolyam 
A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az 

életkori sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy 

keretében már kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – 

elsajátítja az alapvető állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és 

eljárásokat, amelyek a társadalmi részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez 

és mindennapi boldogulásához szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a 

kommunikációs kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az 

érvelési technikák gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek 

használatával, a rendszerszemlélet és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és 

szerepét, megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a 

gyermekvállalás fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi 

szocializációnak az életutat befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság 

kifejezésének lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus 

emocionális összetevői. Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. 

Tájékozódik a határon túl és a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat 

gyűjt és rendszerez közösségeikről, fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi 

örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a 

globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul 

benne, hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának 

közös feladata, amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és 

kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez 

szükséges jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a 

szerződések kötéséhez kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik 
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számára a társadalmi normák követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, 

erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a 

munka világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac 

helyzetéről, a sikeres munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó 

ismeretek megszerzése elősegíti a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel 

feltételeit. Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság szemlélete és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági 

szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a monetáris politika lényegéről és a vállalkozások 

működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul felelős állampolgári létének és a 

változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes válaszokat kereső 

innovatív, vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló 

bekapcsolódik a tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási 

készsége, erősödik a problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, 

érveléséhez, a vitahelyzetekben történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek 

megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. A vitakultúra fejlesztésének alapját mások 

álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és az érvekre épülő vélemény 

megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat 

hatékonyabbá válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi 

élményének megélését, a másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és 

a társadalmi kérdések közös megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, 

beszámolói elkészítéséhez használja az infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: 

a közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak 

és következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek 

sajátosságainak elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a 

demokráciamodellek történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás 

eredményeként kiépülő jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. 

Mindkét tantárgy tanulása során erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a 

hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz 

tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam 

fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság megalapozását és a fenntarthatóság 

környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának kiemelését, valamint a környezet védelme 

iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 
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A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) 

javasolt az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához 

kapcsolódó tudás mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés 

elsősorban a társakkal végzett tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk 

készítésével, portfólió összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a 

csoportos megbeszélés biztosítja a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

 

A 12. évfolyamon az állampolgári ismeretek tantárgy alapóraszáma: 30 óra. 

 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Javasolt 

óraszám 

A család, a családi szocializáció  3 

A család gazdálkodása és pénzügyei 2 

Szabadság és felelősség; jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

5 

Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 4 

A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 4 

A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 3 

Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 3 

Bankrendszer, hitelfelvétel 2 

Vállalkozás és vállalat  2 

Összes óraszám: 30 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, 

átgondolt tervezés, felelősség. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
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− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− Az érvelés készségének fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 

− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 

− A családtervezés szempontjai és szakaszai 

− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 

− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 

− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi 

funkciói 

− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, 

családtervezés; Szerepek a családban; Családi szocializáció 

− Demográfia, demográfiai viszonyok, korfák 

− Család és családformák 

− Kortárscsoportok és ifjúsági szubkultúrák, generációs különbségek 

− Generációk felosztása 

 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vita: a család fogalma és társadalmi funkciói 

− Szövegalkotás: a családi szocializáció jellemzői és szakaszai 

− Plakátkészítés a családi szerepekről 

− Prezentáció készítése a gyermekvállalás fontosságáról, társadalmi és demográfiai 

jelentőségéről 

− Forráselemzés és gyűjtőmunka segítségével grafikai szervező készítése a családmodell 

átalakulásáról és annak következményeiről a 20-21. században 

TÉMAKÖR: A család gazdálkodása és pénzügyei 
ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megtervezi egy fiktív család költségvetését; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A családi költségvetés felépítése 

− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 

− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 

− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 

− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók 

a családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

− Háztartás és hitel 

 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-

pénzügyi fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szakértői mozaik: Családi háztartás, a család pénzügyei 

− Kérdések és feltevések megfogalmazása egy téma előzetes áttekintése alapján: a családi 

háztartás, a család pénzügyei 

− Szövegalkotás: a család környezettudatos életvitelét befolyásoló tényezők bemutatása 

szabadon választott műfajban 

− Egy fiktív család költségvetésének megtervezése 

− Vita: a fenntarthatóság szerepe a pénzügyi tervezésben 

− Önálló kutatás eredményeinek felhasználásával prezentáció készítése a megtakarítás, az 

előtakarékosság lehetőségeiről  

TÉMAKÖR: Szabadság és felelősség, jogok és kötelezettségek, a társadalmi 

felelősségvállalás 

ÓRASZÁM: 5 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 
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– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 

− A társadalmi normák fontosságának megismerése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  

− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és 

felelősség 

− Az állampolgári jogok és kötelességek  

− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a 

népszavazás intézménye 

− A választójog és feltételei 

− A jövő nemzedékek jogai 

− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, 

magánjog fogalma 

− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 

− Emberi jogok kialakulása és múltja 

− Jogok és kötelességek rendszere 

− Jogvédelem a jogállamban 

− Választójog és választási rendszerek 

− Közvetett és közvetlen demokrácia 

− A politikai szereplői ( civil szervezetek, szakszervezetek, szakmai kamarák, politikai pártok,  
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− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

 

FOGALMAK 

állam, államforma, politikai rendszer, alapjog(ok), emberi jog, alkotmány, Magyarország 

Alaptörvénye, polgári szabadságjog, a jövő nemzedékek jogai, norma, normakövető 

magatartás, állampolgári felelősség, állampolgári kötelesség, közteherviselés, adómorál, 

választójog, állampolgári részvétel, választási rendszer, országgyűlési választás, 

önkormányzati választás, európai parlamenti választás, népszavazás, politikai párt, képviselő, 

közjog, magánjog, jogforrás, jogforrási hierarchia, jogérvényesülés, bűncselekmény , szankció, 

büntetőjog, ügyész, bíró, ügyvéd, természetes személy, jogi személy, jogképesség, közokirat, 

magánokirat, közjegyző; polgári peres eljárás, felperes, alperes;  

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Grafikai szervező segítségével a magyar jogrendszer felépítésének bemutatása 

− Vita: a közteherviselés szerepe az állam működésében, hogyan javítható az adómorál 

− Plakátkészítés az állampolgári jogokról és kötelezettségekről 

− Szituációs gyakorlat: az igazságszolgáltatás működésnek bemutatása egy fiktív eljáráson 

keresztül 

− Önálló kutatómunka: az országgyűlési választás rendszerének alakulása 1867 és 2014 

között, vagy népszavazások Magyarországon 1990-2018 között 

− Tudósítás vagy riport készítése egy fiktív vagy valós országgyűlési vitanapról források, a 

média-megjelenések segítségével 

− Prezentáció vagy digitális médiatartalom készítése a jövő nemzedék jogairól 

− Szövegalkotás: Magyarország Alaptörvényének szerepe 

TÉMAKÖR: Nemzet, nemzettudat; lokálpatriotizmus, hazafiság, honvédelem 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri a világ magyarsága mint nemzeti közösség összetartozásának jelentőségét; 

– véleményt alkot a nemzetek és a globalizáció összefüggéseiről; 

– felismeri és értékeli a helyi, regionális és országos közgyűjtemények nemzeti kulturális 

örökség megőrzésében betöltött szerepét. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– társaival megbeszéli a nemzeti érzület sajátosságait és a hazafiság lehetséges 

megnyilvánulási formáit; 

– társaival megbeszéli a honvédelem, mint nemzeti ügy jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 
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– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A nemzethez tartozás emocionális kötődésének kialakítása, megerősítése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése  

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A nemzettudat alkotóelemeinek értelmezése 

− A nemzeti érzés sajátosságai, a hazafiság lehetséges megnyilvánulási formái 

− A lokálpatriotizmus és a hazaszeretet közötti kapcsolódás 

− A honvédelmi kötelezettség teljesítésének békeidőben és a különleges működési rend 

idején 

− A Magyar Honvédség szerepe, feladatai; a katonai szolgálat lehetőségei 

− A nemzetállamok szerepe, feladatai a globális világban és az Európai Unióban 

− Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszere 

− A határon túli magyar közösségek kihívásai, Magyarország feladatai az anyaországon kívül 

élő magyarság identitásának megőrzésében 

− A nemzettudat alkotóelemei; A nemzeti érzület: a nemzeti szimbólumok, a közös nyelv, a 

kollektív történeti emlékezet, a közös kultúra releváns elemei; A világ magyarsága és a 

nemzeti közösség; A honvédelem kérdései a 21. században; A nemzetek, nemzetállamok 

szerepe a globális világban és az Európai Unióban 

− Nemzet, nemezetiség.  

− Kultúrális és etnikai kisebbségek, nemzetiségek Magyarországon 

− Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet 

− Társadalmi felelősségvállalás és szolidaritás 

 

FOGALMAK 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, 

honvédség, különleges működési rend, nemzetállam; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 
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− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 

fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   

− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 

− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 

− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 

− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 

− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 

− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 

− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 
ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; 

Szabadság és felelősség; 

– értelmezi a törvényalkotás folyamatát; 

– azonosítja az állam gazdasági szerepvállalásának elemeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A hatalmi ágak  

− A magyar állam intézményrendszere 

− A kormány és szervei 

− Az Országgyűlés felépítése és működése; az országgyűlési képviselők feladatai, jogállása 

− A törvényalkotás folyamata 

− Az igazságszolgáltatás rendszere, felépítése, szereplői és szerepe a demokratikus 

államrendben 

− Az állam gazdasági feladatai 
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− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 

− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 

− Az államfő és az államfői szerep 

− Alkotmánybíróság 

− Bírói szervezet 

− Ügyészség 

− Nemzeti Bank 

− Állami Számvevőszék 

− Költségvetési Tanács 

− Ombudsman 

− Önkormányzatiság, önkormányzatok 

− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A 

gazdaság körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami 

költségvetés 

 

FOGALMAK 

állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói 

Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási 

szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, 

költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, 

korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak 

legfontosabb intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 

− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  

− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és 

ellenérvek gyűjtése 

− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól 

Szövegalkotási feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása 

források segítségével  

− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy 

a rendvédelmi szervek feladatai 

− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
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− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv 

vagy hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 

ÓRASZÁM: 4 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– jártasságot szerez a jog területének mindennapi életben való alkalmazásában. 

 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– azonosítja a mindennapi ügyintézés alapintézményeit; 

– tájékozott a munkavállalás szabályozásáról; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemléletmód fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A mindennapi ügyintézés alapintézményeinek megismerése 

− A hivatalai ügyintézés lehetőségei, az e-ügyintézés 

− A munkáltatók és a munkavállalók alapvető jogai és kötelességei 

− A munkaszerződés alapvető szabályai, a kollektív szerződés szerepe 

− Az önéletrajz és a motivációs levél felépítése, legfontosabb tartalmi és formai elemeinek 

megismerése 

− Az állásinterjúra történő felkészülés szempontjai 

− A szerződések néhány fő típusai: adásvételi, ajándékozási, megbízási, vállalkozási 

szerződés, kölcsön- és biztosítási szerződés 

− Az állam, a munkaadók és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés szintjei, fórumai 

− Az automatizáció, digitalizáció hatása a munkaerőpiacra 

 

− Az állampolgár és az intézmények, szervezetek kapcsolatai; Munkajogi alapok, 

munkavállalás, munkaszerződés; Munkaerőpiaci változások, előrejelzések; Szerződések 

 

FOGALMAK 
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hivatal, intézmény, szervezet, ügyfélkapu, kormányablak, körjegyzőség, járási hivatal, 

polgármesteri hivatal, polgármester, jegyző, települési, fővárosi és kerületi önkormányzat, 

képviselőtestület, munkaerőpiac, munkáltató, munkavállaló, munkavállalás, önéletrajz, 

motivációs levél, állásinterjú, munkaszerződés, kollektív szerződés, adásvételi, ajándékozási, 

megbízási, vállalkozási szerződés, kölcsön-, biztosítási, tartási és életjáradéki szerződés; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Az e-ügyintézés felületének megismerése, az egyes ügytípusok csoportosítása önálló 

kutatómunka keretében  

− Helyzetgyakorlat vagy szituációs játék a mindennapi ügyintézés egy-egy eljárásáról 

− Grafikai szervező segítségével az egyes ügytípusok és az azokban hatáskörrel rendelkező 

hivatalok csoportosítása 

− Szakértői mozaik: Munkaszerződés, kollektív szerződés, érdekképviselet, érdekegyeztetés 

− Szövegalkotás: önéletrajz, motivációs levél; Állásinterjú 

− Szituációs játék vagy helyzetgyakorlat egy fiktív állásinterjún való megjelenésről, 

szereplésről 

− Prezentáció készítése internetes források alapján a munkaerőpiaci előrejelzésekről 

− Vita: az automatizáció, a digitalizáció és a robotizáció gazdasági és társadalmi 

következményei, a munkaerőpiacra gyakorolt hatásai 

TÉMAKÖR: Fogyasztóvédelem, környezet- és természetvédelem 

ÓRASZÁM: 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– életvitelébe beépülnek a tudatos fogyasztás elemei, érvényesíti a fogyasztóvédelmi 

szempontokat; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– beszámolója elkészítéséhez önállóan vagy segítséggel használja az infokommunikációs 

eszközöket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A fogyasztóvédelem fogalma és lehetséges területei 

− A fogyasztóvédelem gazdasági, társadalmi szerepe, feladatai 

− A fogyasztói érdekek, a kapcsolódó állampolgári jogok megismerése 
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− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak 

megismerése 

− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 

− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének 

kialakítása 

− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 

feltárása 

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

− Globalizáció, globális problémák 

− Környezetvédelem 

− Fenntartható fejlődés 

 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, 

békéltető testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített 

környezet, klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

− Szövegalkotás: saját tapasztalatok és információgyűjtés alapján tájékoztató/GYIK készítése 

az internetes vásárlással kapcsolatos tudnivalókról 

− Vázlatírás vagy egyéb grafikai szervező készítése a fogyasztóvédelem szerepéről 

− Vita: A tudatos fogyasztó jellemzői, a különféle fogyasztói magatartásformák hatása a 

természeti környezetre, az emberiség ökológiai lábnyomára  

− Plakát készítése a szavatosság, a garancia és a jótállás alapvető szabályairól, amelyekre kell 

odafigyelnie a vásárlónak 

− Médiahasználat (könyvtár, internet, sajtó): fogyasztóvédelmi esetek gyűjtése és 

esetmegbeszélés keretében történő feldolgozása 

− Forráselemzés és forrásfeldolgozás keretében a biológiai diverzitást veszélyeztető 

tényezők, a legsúlyosabb környezetvédelmi kockázatok összegyűjtése és ábrázolása 

prezentáció formájában 

TÉMAKÖR: Bankrendszer, hitelfelvétel 

ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve 

feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A döntési képesség fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  

− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 

− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 

− A pénzügyi intézetek típusai 

− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 

− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 

− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi 

bankok; A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 

 

FOGALMAK 

Bank, kétszintű bankrendszer, jegybank, Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bank, pénzügyi 

intézmények, hitel, hitelszerződés, a hitelek típusai, kamat, hitelfedezeti mutató, 

jövedelemarányos törlesztő részlet, jelzáloghitel, kezesség, hitelbiztosítás, teljes 

hiteldíjmutató (THM), futamidő, követeléskezelés, hitelközvetítő, pénzügyi tervezés, pénzügyi 

tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

 
TEVÉKENYSÉGEK 
− Szövegalkotási feladat: a magyar bankrendszer működése, felépítése 

− Vita: a tudatos és megalapozott hitel felvétele / miért van szükség a hitelre?  

− Plakát készítése a hitel kockázatairól 

− Véleményvonal segítségével a hitelkockázatok közös mérlegelése 

− Beszélgetőkör a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjairól és feltételeiről 

− Lapszemle készítése a Magyar Nemzeti Bank gazdaságélénkítő, pénzügyi szektor 

működését szabályozó tevékenységéről 

TÉMAKÖR: Vállalkozás és vállalat 
ÓRASZÁM: 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a vállalkozás indítását befolyásoló tényezőket; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 
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FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 

− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 

− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 

− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 

− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 

− A társas együttműködés fejlesztése 

− A digitális kompetencia fejlesztése 

− A vállalkozás fogalmának értelmezése 

− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 

− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 

− Az üzleti terv fogalma, célja  

− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 

− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

− Piacgazdaság, szociális piacgazdaság 

 

FOGALMAK 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) 

részvénytársaság, startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói 

kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság; 

 
TEVÉKENYSÉGEK 
− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése a vállalkozások fajtáiról, a vállalatok típusairól 

− Információgyűjtést követően egy vállalkozás üzleti tervének vizsgálata 

− Vita: a kis- és középvállalkozások szerepe, gazdasági, társadalmi fontossága   

− Szövegalkotás: vállalkozási ötletek, egy tetszőleges vállalkozás tervének bemutatása 

 

1.6.: Komplex humán ismeretek 

9/AJTP évfolyam 
 

A komplex humán ismeretek tantárgy a történelem alapvető korszakainak áttekintésével 

olyan szintre hozza a tanulók múltismeretét, melyre ráépíthető a gimnáziumi történelem 

tantárgy. Az események közül a legmeghatározóbbakat emeli ki, középpontba a magyar 

történelmet állítja; nagy hangsúlyt helyez a történelem folyamatszerűségének, a sokoldalú 

összefüggéseknek a bemutatására. A korszerű történelemszemléletnek megfelelően törekszik 
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arra, hogy az adott korszakot a tanuló minél nagyobb teljességben lássa. Az életmódtörténet, 

az irodalom-, zene- és képzőművészet-történet néhány kiemelkedő alkotása kapcsolódik egy-

egy történelmi korhoz, esetenként ez áll a középpontban.  

A tantárgy hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló ismerje meg szűkebb környezete történelmi 

és kulturális értékeit. Segíti, hogy ismerkedjen meg a történelmi múlt minél többféle 

forrásával, azok feldolgozásának módszereivel. Törekszik arra, hogy a tanuló ismerje föl, hogy 

múlt-jelen-jövő egymástól elválaszthatatlanok. Alapot ad a tudatos közéleti részvételhez, 

erősíti a nemzethez tartozás tudatát, a demokrácia értékeinek tiszteletben tartását. 

A tantárgy tanításának célja, hogy kialakuljon, illetve erősödjön a tanulók értéktudata. 

Jeles történelmi személyek példáján keresztül fejlődjön erkölcsi érzékük, felelősségtudatuk, 

igazságérzetük. Fejlődjön a tanulókban az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a nemzet, 

Európa múltjának, jelenének ismerete, értékeinek tisztelete. Alakuljon ki bennük kötődés, 

nemzettudat, a nemzetért való felelősség és tenni akarás igénye. Fejlődjön az aktív 

állampolgári magatartáshoz szükséges részképességük az aktív részvételre építő tanítás- és 

tanulásszervező eljárásokkal (pl. együttműködés képessége, konfliktuskezelés). Fejlődjön 

önmegismerésük, önkontrolljuk, vita- és együttműködési készségük, kialakuljon önállóságuk.  

Tudatosodjon a tanulókban a család – történelmi koroktól független – értéke, szerepe a 

társadalomban. Alakuljon ki szociális érzékenységük, fejlődjön konfliktuskezelésük, 

együttműködési képességük, önérdek-érvényesítési képességük. 

A tanulóknak látniuk kell, hogy korunk egyik globális problémája környezetünk, a Föld 

tönkretétele. A fenntartható fogyasztás és az egyéni érdekek kapcsolatának felismerését, az 

egyén felelősségének tudatát kell elősegíteni, fejleszteni, a környezetkímélő magatartást kell 

kialakítani a tanulókban. 

Az egyes tematikai egységek tartalmaiból a helyi sajátosságok alapján kell kiválasztani 

azokat a területeket, amelyek feldolgozása révén a kitűzött célok a leghatékonyabban 

megvalósíthatóak. 

 

A 9. évfolyamon a komplex humán ismeretek tantárgy alapóraszáma: 34 óra. 

A témakörök áttekintő táblázata: 

Témakör neve Óraszám 

Történelemtudomány és művészetek 2 

Ókor 3 

Középkor 8 

A polgári átalakulás kora  3 

A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 7 

A modern világ születése 3 

A XX. század történelmének fő eseményei, ellentmondásai 6 

Szabadon felhasználható órakeret 2 

Összes óraszám: 34 
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Tematikai egység 1. Történelemtudomány és művészetek 
Órakeret 2 

óra 

Előzetes tudás Mi a történelem? A történelem forrásai. Történelmi korszakok. 

Művészeti ágak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomismeret, -használat pontosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A történelemtudomány tárgya, íratlan és írott források, a forráselemzés szempontjai. 

 

Időszámítások, évszázad, évezred, a nagy történelmi korszakok. 

A művészetek születése, alkotó- és előadóművészetek, korstílusok, stílusirányzatok. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi forrás, segédtudomány, időszámítás, őskor, ókor, középkor, 

újkor, modern kor, korstílus, stílusirányzat. 

 

Tematikai egység 2. Ókor 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek az ókorról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fogalomhasználat, a rendszerező képesség, a komplex látásmód 

fejlesztése. Az ismeretszerzési lehetőségek körének bővítése, 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–állam: államformák, politikai berendezkedések az ókorban. 

Politeizmus, monoteizmus, példák a legjellemzőbb mítosztípusokra, A Biblia. 

A sumér, az egyiptomi írás, a betűírás. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalom, civilizáció, állam, városállam, birodalom, öntözéses 

földművelés, rabszolgaság, fáraó, mítosz, politeizmus, monoteizmus, 

királyság, köztársaság, demokrácia, kereszténység, Biblia, Ószövetség, 

Újszövetség, betűírás. 

 

Tematikai egység 3. Középkor 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Általános iskolai ismeretek a középkorról.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság–társadalom–politikai berendezkedés változásai a középkorban. 

A kereszténység szerepe a középkori ember világképében, nyugati és keleti egyház, egyházi 

hierarchia, szerzetesrendek. 

Faluszerkezet, gazdálkodási eszközök és módszerek, a középkori város képe, önkormányzat, 

céhek. 

A lovag, lovagi tornák, a lovagi eszmény, lovagi költészet. 

A magyarság eredetének kérdései. 

Géza és I. István, Szent László és Könyves Kálmán, IV. Béla. 

Az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi Mátyás, az ország három részre szakadása. 

Román, gótikus, reneszánsz stílus. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalamak 

Feudalizmus, feudális rend, rendi monarchia, önellátó gazdálkodás, két- és 

háromnyomásos gazdálkodás, céh, pápa, püspök, szerzetes, szerzetesrend, 

nyugati és keleti egyház, legenda, román stílus, gótika, reneszánsz, 

kalandozás, államalapítás, vármegye, tized, Árpád-kor, tatárjárás, második 

államalapítás, nádor, kiskirály, regálé, kilenced, kapuadó, füstpénz, oszmán-

török, végvár, kettős királyválasztás. 

 

Tematikai egység 4. A polgári átalakulás kora 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás 
Alapismeretek a nagy földrajzi felfedezésekről, az angol és a francia 

polgári forradalomról, az USA függetlenségi háborújáról, a kapitalizmus 

gazdaságáról, a polgári társadalomról és államról. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Előzmények, a legjelentősebb felfedező utak, gazdasági-társadalmi-politikai következmények. 

Az angol és a függetlenségi háború – célok és eredmények. 

Manufaktúrák, gyárak, polgárság, munkásság. 

A polgári demokrácia jellemzői 

I. ipari forradalom – folyamata, a legjelentősebb találmányok, társadalmi következmények. 

Reformáció, barokk, klasszicizmus és romantika. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Földrajzi felfedezés, gyarmatosítás, polgári forradalom, abszolutizmus, 

alkotmányos monarchia, polgárháború, függetlenségi háború, polgári 

szabadságjog, polgári demokrácia, munkás, tőkés, manufaktúra, gyár, ipari 

forradalom, reformáció, ellenreformáció, katolikus, evangélikus, 

református, barokk, klasszicizmus, romantika. 

 

Tematikai egység 5. A polgári átalakulás folyamata Magyarországon 
Órakeret 7 

óra 

Előzetes tudás Általános iskolai alapismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A három részre szakadt Magyarország, a török kiűzése, Rákóczi szabadságharca, Magyarország 

a Habsburg Birodalomban. 
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A reformkor: a „haza és haladás” programja – Széchenyi és Kossuth, az 1848/49-es forradalom 

és szabadságharc – célok és eredmények. 

A dualista államszerkezet – előnyök és hátrányok. 

Zrínyi Miklós: Az török áfium… - részletek, a nyelvújítás, Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi egy-egy 

közéleti témájú verse, Jókai: A kőszívű ember fiai – részletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Királyi Magyarország, Török Hódoltság, Erdélyi Fejedelemség, reformkor, 

liberalizmus, nacionalizmus, jobbágyfelszabadítás, közteherviselés, 

sajtószabadság, nemzetiség, szabadságharc, önkényuralom, passzív 

ellenállás, emigráció, kiegyezés, dualizmus.  

 

Tematikai egység 6. A modern világ születése 
Órakeret 3 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az I. világháborúról és következményeiről.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gazdaság és társadalom változásai a XIX. század végén. 

A két szövetségi rendszer, az első világháború legjelentősebb frontjai, a Párizs környéki békék, 

a trianoni békediktátum. 

Realizmus. Szimbolizmus. 

Ady és Móricz egy-egy műve, a Nyugat, Csontváry, Bartók Béla valamely műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A világ „felosztása”, antant, központi hatalmak, villámháború, állóháború, 

háborús front, békediktátum, realizmus, szimbolizmus. 

 

Tematikai egység 7. A XX. század történelmének fő eseményei, 

ellentmondásai 

Órakeret 6 

óra 

Előzetes tudás Alapismeretek az általános iskolából. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A tárgyi tudás biztosabbá tétele. A fogalomhasználat, a rendszerező 

képesség, a komplex látásmód fejlesztése. Az ismeretszerzési 

lehetőségek körének bővítése, használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Totális diktatúrák: a kommunista Szovjetunió és a náci Németország – az eszmék és a politikai 

berendezkedések hasonlóságai és különbségei. 

A II. világháború előzményei, szövetségi rendszerek, célok, néhány nevezetes ütközet, a háború 

lezárása. 

A hidegháború. 
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A Szovjetunió és a keleti tömb összeomlása. 

Őszirózsás forradalom, Tanácsköztársaság, a Horthy-korszak, Magyarország a világháborúban, 

a szovjet megszállás, a  

Rákosi-korszak, a Kádár-korszak és összeomlása. 

Az avantgard. 

A jelenkor néhány problémája a világban és Magyarországon.  

Pl. fenntartható fejlődés, demográfiai problémák, „civilizációk harca”, szegénység, szegregáció 

stb. 

A XX. század, a jelenkor eseményeinek, problémáinak megjelenése a művészetekben.  

Pl. József Attila, Radnóti Miklós, Örkény István, Sütő András egy-egy műve. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szocializmus, kommunizmus, bolsevizmus, nácizmus, totális diktatúra, 

személyi kultusz, többpártrendszer, egypártrendszer, holocaust, kétpólusú 

világ, hidegháború, rendszerváltozás, avantgard, globalizáció, terrorizmus, 

szegregáció, környezetszennyezés, környezetvédelem, ökológiai lábnyom, 

fenntartható fejlődés.  

 

Szabadon felhasználható órakeret: 

 

Összes óraszám: 

2 óra 

 

34 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

A tanultak áttekintésével biztosabbá válik a tanulók tárgyi tudása, 

különösen fogalomhasználata elsősorban történelemből, de irodalom-, 

zene- és művészettörténetből is. Fejlődik rendszerező képességük. 

Jobban meglátják az összefüggéseket az élet, az emberi társadalom 

különböző területei között. Megerősödik bennük, hogy múlt-jelen-jövő 

egymásra épülnek, és az is, hogy a politikai-történelmi események 

meghatározzák az egyéni sorsokat. Fejlődik információszerzési 

képességük, különböző forrásokból képesek kiválogatni a számukra 

szükséges információkat.  

A tanév elején kevesebb tudással rendelkező tanulók a tanév végére 

pótolják hiányosságaikat, elérik a képességeiknek megfelelő szintet, 

ennek megfelelően nem okoz majd nekik gondot a felsőbb évfolyamok 

követelményeinek teljesítése. 

Az év elején is jól teljesítő tanulók tudása elmélyültebbé, többrétűvé 

válik. 
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2.1.. FILOZÓFIA 
fakultáció 

 
A bölcsesség a mindennapi élet része, természetesen nem a nagy filozófusok tanításainak 
ismerete, hanem a bölcsesség életirányító funkciója értelmében. Ezért fontos, hogy a 
felnövekvő ifjúság megismerje a bölcselet és az élet kapcsolatát. 

A filozófia a hagyományos filozófiai felfogás szerint a valóság egyetemes és mindent 
átfogó horizontjában „gondolkodik” a létről. A teljesség felől és a teljesség megértésének 
igényével közelít a létezőhöz. Globalizálódó korunkban a filozófia jelentősége nő, mert 
segíthet a tájékozódásban, világképünk megteremtésében, az információözön célszerű 
szelektálásában és felhasználásában. 

A tantárgy tanítási anyagának megjelölése a filozófia meghatározásának nehézségéből 
adódik. Nem létezik egy igaz filozófia, hanem csak kérdések vannak, melyek nagy része 
állandó; és válaszok, amelyek az emberi gondolkodás történetében igen különbözőek. Jaspers 
szerint a filozófia úton-levést jelent. Létjogosultságát ma is az ember azon értelmi-érzelmi 
igénye adja, mely a világmindenség egészének megértésére irányul, ami igaz lehet akkor is, ha 
éppen a megértés lehetetlenségével szembesülünk. Ennek az igénynek a felkeltésére, illetve 
megerősítésére már a középiskolában is lehetőség és szükség van. 
A középiskola záró szakaszában, heti egy órában a tantárgy célja természetesen nem lehet az, 
hogy a tanulók részletes és alapos ismereteket, illetve tájékozottságot szerezzenek akár csak 
az európai filozófiai gondolkodás két és fél évezredes fejlődéséről, problémáinak mérhetetlen 
gazdagságáról, az utóbbiak megoldására tett megújuló erőfeszítések során felhalmozódott 
páratlan szellemi tőkéről. 

A megvalósítható célnak ennél sokkal szerényebbnek kell lennie, és elsősorban a 
következő szempontokat kell a középpontba állítania:  

 A tanulók szerezzenek tapasztalatokat a filozófia sajátos, az emberi szellem minden 
más tevékenységi formájától különböző gondolkodásmódjáról. 

 Alakuljon ki bennük az emberi léttel kapcsolatos kérdések feltevésének és az önálló 
válaszkeresésnek a képessége; ébredjen fel bennük az igény, hogy felismerjék saját 
koruk lényegi problémáit és reflektáljanak a felvetődő kérdésekre. 

 Ismerjék fel a filozófiának más szellemi területeket integráló és szintetizáló 
szerepét, értékhordozó voltát. 

 Ismerjék fel azt, hogy a filozófia a közös európai kultúra egyik pillére. 

 Alakuljon ki bennük az egészséges kritikai szemlélet és a tárgyszerű, indulatmentes 
vitakultúra. Sajátítsák el a logikus érvelés, a vitatkozás szabályait. Szerezzenek 
tapasztalatokat arról, mit jelent a különböző nézetek és vitapozíciók tisztelete, a 
tolerancia. Tudatosuljon bennük, hogy a vita alapja az alternatívák számbavétele 
és a választás szabadságának, illetve a szabadság korlátainak tudomásulvétele. 

 Ismerjék fel, hogyan segítheti mindennapi életüket a filozófia és a tudomány. 

 Jussanak el annak felismerésére, hogy a filozófia nagy problémái örök emberi 
kérdésekből fakadnak, s így a régi korok filozófiái nem poros bölcseletek, hanem 
általános emberi problémáinkra adott válaszlehetőségek. 

 Lássák be, hogy a filozófiai kérdések és a rájuk adott válaszok morális tartalmakat 
is hordoznak, s hogy minden embernek állást kell foglalnia az erkölcs kérdéseiben. 

 Tudatosuljon bennük, hogy az a hiteles személyiség, akinek a gondolkodása, a 
szavai és a tettei szinkronban vannak egymással. 
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A tantárgy számára rendelkezésre álló szűk időkeretek arra elegendők, hogy a 

tanulókban felébredjen az érdeklődés a filozófia iránt. A fent leírtak megvalósulása jelentős 
mértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az éretté nyilvánított tanulók erkölcsileg felelősen 
gondolkodó, kiegyensúlyozott, harmonikus személyiségekké váljanak.  

A filozófiaoktatás az általános fejlesztési területek közül az erkölcsi nevelést, a 
demokráciára nevelést, az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztését, a családi életre 
nevelést, a másokért vállalt felelősség és az önkéntesség, valamint a fenntarthatóság és a 
környezettudatosság fontosságát támogatja sajátos tartalmi elemein, valamint 
tevékenységformáin keresztül. Sajátos eszközeivel hozzájárul a szociális és állampolgári 
kompetencia, a kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia, valamint a digitális 
kompetencia tökéletesítéséhez. 

A tanár a tanulói igényeknek és az iskola sajátosságainak megfelelően dönthet arról, 
hogy a tanulók milyen mélységben és módszerrel sajátítsák el a felsorolt ismeretegységeket, 
továbbá mérlegelheti, hogy az ajánlott filozófiai szövegek közül hányat és milyen 
terjedelemben dolgozzanak fel. 
 

FILOZÓFIA 
 

Heti óraszámok 5. évf.  6. évf.  7. évf.  8. évf.  9. évf.  10. évf.  11. évf.  12. évf.  

AJTP         

NYEK         

Nyolc évfolyamos         

Fakultáció       2 2 

 
Heti óraszám: 2 óra 

Témakör óraszám 

1. A filozófia 12 óra 

2. Ismeretelmélet 32 óra 

3.A létre vonatkozó kérdések 22 óra 

4. Etika, erkölcsfilozófia 14 óra 

5. Politikai filozófia 14 óra 

6. Tudományfilozófia           14 óra 

7. Vallásfilozófia 14 óra 

8.  Logika 10 óra 

Összesen: 132 óra 

 

Tematikai egység A filozófia 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás A filozófia és az etika viszonya. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szintetizáló gondolkodás fejlesztése, összefüggések meglátása, a 
filozófiai szövegek sajátos nyelvezetének megismerése, megközelítési 
módszereinek elsajátítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A filozófia fogalma, tárgya, eredete. 
A filozófia és a többi tantárgy kapcsolódási pontjainak 
összefoglalása. 
A filozófia, a vallás, a művészetek és a tudományok közös és eltérő 
jellemzőinek felismerése. 
A tudományterületek létrejöttéhez viszonyított filozófia 
elsődlegességének és reflexív jellegének megértése. 
A filozófia ágazatainak megismerése.  
A filozófiai kérdésfeltevés történeti változatainak értelmezése.  
A filozófia jelen kérdésirányainak áttekintése. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Platón: Hetedik levél 
Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába 
Bertrand Russell: A filozófia alapproblémái 
Jostein Gaarder: Sofie világa 

Magyar nyelv és 
irodalom, ének-zene, 
vizuális kultúra: 
Ideológiai tényezők 
összefonódása a 
művészet történetének 
korstílusaival és 
stílusirányzataival (pl. 
Kant és a romantika, 
klasszikus modernség 
és életfilozófiák). 
Esztétikai írások (pl. 
Arisztotelész: Poétika). 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
államelméletek, 
utópiák, 
társadalmiszerződés-
elméletek a 
felvilágosodás korában 
(Hobbes, Locke, 
Rousseau stb.). 
 
Kémia, fizika, biológia-
egészségtan, 
matematika: 
tudománytörténeti 
alapvetések (a 
Szókratész előtti 
filozófusok). 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Elméleti filozófia; gyakorlati filozófia; csodálkozás, kételkedés; disputa. 

 

Tematikai egység Ismeretelmélet 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 
A világegyetem jelenségeit értelmező mítoszok. A keresztény világkép 
alapjai.  
A felvilágosult gondolkodók főbb törekvései. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A megismeréssel, megértéssel és értelmezéssel összefüggő 
észrevételek, kérdések és nehézségek megfogalmazása a tanulás 
hétköznapi tevékenysége során szerzett tapasztalatok alapján. A saját 
tapasztalatok és reflexiók gazdagítása a filozófiai hagyomány hasonló 
területein felmerülő kérdésekkel, válaszkísérletekkel. A megjelölt 
tematikai egységekkel kapcsolatos információk önálló rendszerezése és 
értelmezése, a rendelkezésre álló ismeretforrások áttekintése és 
értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A világ megismerésére, szerkezetének leírására irányuló első 
filozófiai törekvések. 
Az ismeretelmélet hagyományát kijelölő platóni és arisztotelészi 
tanok. 
A hit és a tudás összeegyeztetésének középkori kísérletei. 
A tapasztalás és gondolkodás lehetőségeinek és korlátainak 
vizsgálata a felvilágosodás idején. 
Kant „kopernikuszi fordulata”. 
Az életfilozófusoknak az egyéni tudat és a világ viszonyára 
vonatkozó elméletei. 
A létre vonatkozó kérdés újbóli feltevése. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Platón: Állam VII. 514a-518b (Barlanghasonlat) 
Szent Ágoston: Vallomások, X. könyv 
René Descartes: Értekezés a módszerről 
John Locke: Értekezés az emberi értelemről II. könyv, I. fejezet 
Immanuel Kant: A tiszta ész kritikája (Bevezetés) 
Tengelyi László: Kant 
Friedrich Nietzsche: A nem morálisan felfogott igazságról és 
hazugságról 

Matematika: 
tudománytörténeti és 
matematikai 
érdekességek, neves 
matematikusok 
(zénoni apóriák; 
analitikus és szintetikus 
módszer; a logika 
arisztotelészi alapjai; 
Thalész, Püthagorasz, 
Eukleidész). 
 
Kémia, fizika: 
Démokritosz 
atomelmélete. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom, ének-zene, 
vizuális kultúra: 
a klasszicizmus és a 
racionalizmus; a 
romantikus 
gondolkodásmód és a 
kanti ismeretelmélet 
alapjai; műértelmezési 
módszerek; nyelv és 
gondolkodás, nyelv és 
megismerés, valóság és 
jelentés. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Arkhé, logosz, vélekedés, valódi ismeret, idea, részesedés, 
visszaemlékezés, szubsztancia, általános fogalom, egyedi létező, értelmi 
és hitigazság, teológia, realizmus, nominalizmus, a tapasztalás 
elsődlegessége, a gondolkodás elsődlegessége, módszeres kétely, velünk 
született eszme, tapasztalati és nem tapasztalati ismeret, analitikus és 
szintetikus ítélet, kriticizmus. 
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Tematikai egység A létre vonatkozó kérdések 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A világ és az élet keletkezését, valamint az emberi létezést magyarázó 
természettudományos és mitikus elképzelések. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A világegyetem és az ember létezésére vonatkozó tudományos 
elméletek és a hétköznapi megfigyelések problémafelvető 
mintázatainak absztrakt kifejezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az állandóság és változás tanai a Szókratészt megelőző 
gondolkodóknál (Parmenidész, Zénón, Hérakleitosz). 
A kétosztatú világ elmélete Platónnál és Arisztotelésznél. 
A szubsztancia fogalmának változatai az újkori lételméletekben 
(Descartes, Spinoza, Leibniz, Berkeley, Locke). 
Lét és gondolkodás különállása és összefűződése (Kant, Hegel). 
A lét logikai-filozófiai megközelítése (Wittgenstein) és a metafizika 
kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén keresztül (Carnap). 
A lét és a semmi viszonya az egzisztencializmus képviselőinél (Sartre, 
Heidegger) 
 
Esszé írása a felmerülő filozófiai kérdésekről, ennek kapcsán a kérdés 
világos megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, 
következtetések levonása. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Hérakleitosz: Töredékek 
Arisztotelész: Metafizika 
Immanuel Kant: Prolegomena 
Martin Heidegger: Mi a metafizika? 
Ludwig Wittgenstein: Logikai-filozófiai értekezés 
Rudolf Carnap: A metafizika kiküszöbölése a nyelv logikai elemzésén 
keresztül 

Földrajz: a 
Naprendszer 
kialakulása, felépítése, 
elhelyezkedése a 
világegyetemben. 
 
Biológia-egészségtan: 
Az evolúció lényege. 
Adaptív és nem 
adaptív evolúciós 
folyamatok; a fajok 
kialakulása. Az 
evolúció bizonyítékai. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: jel, jelentés 
és referencia viszonya. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Kozmosz, idea, szubsztancia, létező-lényeg, létező-lét, anyag-forma, test-
lélek, jelenségvilág, magában való dolog, metafizika, célelvűség, okelvűség, 
lét-semmi, lét-tudat. 

 

Tematikai egység Etika, erkölcsfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Az erkölcsi gondolkodás alapjai, törvény és lelkiismeret, a kapcsolatok 
világa.  
Korunk erkölcsi kihívásai. 
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A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvek gyűjtése saját vélemény alátámasztására, ellenérvek gyűjtése az 
ellenvélemények cáfolására, meghatározott álláspontok cáfolására, 
tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Az emberi 
cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének 
gyakorlása.  
A globális világ kihívásaira kínált erkölcsfilozófiai válaszok megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Az elérhető boldogság Szókratész, a cinikusok, a sztoikusok és az 
epikureusok szerint. 
Arisztotelész erényetikája. 
A szabad akarat és a rossz kérdései Szent Ágostonnál. 
Kant kötelességetikája. 
Az értékteremtő ember és a hatalom akarása Nietzschénél. 
Egzisztencialista etika: szabadság, választás, felelősség, szorongás 
(Kierkegaard, Heidegger, Sartre, Jaspers). 
Az emberi tér átalakulása a fogyasztói társadalomban és a 
posztmodern állapot. 
Kortárs erkölcsfilozófiai irányzatok. 
Az ökológiai válság etikai vonatkozása. 
Bioetikai állásfoglalások napjainkban. 
 
Élethelyzetekből, aktuális eseményekből eredeztethető, etikai 
dilemmát hordozó tételmondat disputa keretében történő 
feldolgozása. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Marcus Aurelius: Elmélkedések 
Arisztotelész: Nikomakhoszi Etika II. 5-6. 
Szent Ágoston: Vallomások VII. könyv 
Friedrich Nietzsche: A hatalom akarása: minden érték 
átértékelésének kísérlete 
Jean-Paul Sartre: Mi az egzisztencializmus? 
Alasdair MacIntyre: Az erény nyomában: erkölcselméleti tanulmány 
Lányi András – Jávor Benedek (szerk.): Környezet és etika 
(szöveggyűjtemény) 
Kovács József: A modern orvosi etika alapjai: bevezetés a bioetikába 

Földrajz: A demográfiai 
robbanás, az élelmezési 
válság, a nyersanyag- és 
energiaválság, valamint 
az urbanizáció 
környezeti 
következményei. A 
regionális és a globális 
környezeti veszélyek 
összefüggései. A 
harmonikus és 
fenntartható fejlesztés 
elvei, a megvalósítás 
korlátai. A termelés, a 
fogyasztás és a 
kereskedelem 
kapcsolatai. 
 
Biológia-egészségtan: A 
genetikai kutatások 
jelentősége. A genetikai 
eredmények és 
kutatások etikai 
kérdései. Az 
utódvállalás, 
családtervezés, 
genetikai tanácsadás. 
 
Magyar nyelv és 
irodalom: Az 
egzisztencialista 
tézisregény. Erkölcsi 
kérdéseket felvető 
irodalmi alkotások. 
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Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Etikai racionalizmus, erény, boldogság, predesztináció, kategorikus 
imperativusz, individuum, erkölcsi autonómia, szabadság, esztétikai, 
etikai és vallási stádium, übermensch, dionüszoszi és apollóni életelv, 
közjó, határhelyzet, felelősség, gond, posztmodern, fenntarthatóság, 
fogyasztói társadalom, globalizáció, klónozás, abortusz, eutanázia. 

 

Tematikai egység Politikai filozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 
Államformák, államszervezet, a hatalommegosztás formái, függetlenség 
és alávetettség, világkép, eszmék, ideológiák a történelem különböző 
korszakaiban. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető politikai filozófiai kérdések felismerése szövegekben, 
hanganyagokban, filmekben. A jelenben érzékelhető politikai, 
társadalmi és gazdasági folyamatok, közéleti események azonosítása a 
politikai filozófia szemszögéből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A politika és a politikai filozófia viszonya. 
Államelméletek, utópiák és társadalmi szerződés elméletek az 
újkorban (Morus Tamás, Machiavelli, Locke, Hobbes, Rousseau). 
A liberalizmus angolszász, valamint francia hagyománya és a 
szabadság kétféle (pozitív és negatív) fogalma. 
A közösségelvű politikai filozófia. 
Totalitárius eszmerendszerek. 
A társadalmi igazságosság és méltányosság kortárs elméletei. 
 
Különböző szövegek, hanganyagok, filmek vizsgálata alapvető 
politikai filozófiai kérdések irányából. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Thomas Hobbes: Leviatán 
John Locke: Értekezés a kormányzatról II., VII., XI-XII. fejezet 
Jean-Jacques Rousseau: A társadalmi szerződésről 
Isaiah Berlin: A szabadság két fogalma 
John Rawls: A méltányosságként értett igazságosság: politikai, s nem 
metafizikai elmélet 
Michael J. Sandel: Az igazságosság és a közjó 
Roger Scruton: A nemzetek szükségessége 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: A francia 
forradalom eszméi, 
irányzatai, hatásai. A 
nemzetállamok 
kialakulása és 
felemelkedése 
Európában, az Amerikai 
Egyesült Államokban. A 
bolsevik ideológia és a 
kommunista diktatúra a 
Szovjetunióban. A 
fasiszta ideológia és 
állam Olaszországban. A 
nemzetiszocialista 
ideológia és a náci 
diktatúra. 
 
Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: 
politikai 
intézményrendszer. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Közjó, egyéni érdek, természetjog, kényszermentesség, anarchizmus, 
konzervativizmus, liberalizmus, szocializmus, kommunizmus, fasizmus, 
igazságosság, méltányosság, tolerancia, pozitív és negatív szabadság. 
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Tematikai egység Tudományfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A természettudományok és a társadalomtudományok kutatási 
módszerei, bizonyítási eljárásai. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tudományos érvek kritikai értékelése. Az internet kritikus és tudatos 
felhasználása tudományfilozófia-történeti ismeretek szerzésére. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

A célelvű gondolkodást felváltó oksági elv. 
A társadalomtudományok módszertani megújulása a pozitivizmus 
és a hermeneutika jegyében. 
A filozófia nyelvi fordulata. 
A tudomány fejlődése és a különböző korok tudományosságának. 
összemérhetetlensége. 
A tudományos állítások igazolásának kritériumai. 
 
Beszámoló, kiselőadás tartása önálló gyűjtő-, illetve kutatómunkával 
szerzett ismeretek alapján egy választott tudományfilozófiai 
problémáról. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből:  
Francis Bacon: Novum Organum 
Auguste Comte: A pozitív szellem 
Moritz Schlick: A filozófia fordulata 
Karl Popper: A tudományos felfedezés logikája 
Thomas Kuhn: A tudományos forradalmak szerkezete 
Lakatos Imre: Bizonyítások és cáfolatok 

Magyar nyelv és 
irodalom: Jel, jelentés 
és referencia viszonya. 
Nyelv és gondolkodás, 
nyelv és megismerés, 
valóság és jelentés. 
 
Kémia, biológia-
egészségtan, fizika: 
tudománytörténeti 
alapvetések. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Teleológia, kauzalitás, pozitív stádium, nyelvfilozófia, verifikáció, 
falszifikáció, paradigma, heurisztika. 

 

Tematikai egység Vallásfilozófia 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A kereszténység és Európa kapcsolata.  
Keresztény erkölcsi értékek a világi etikában. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

A különböző vallások alaptanításainak összehasonlítása. A vallási 
meggyőződések eredetének tudatosítása és tiszteletben tartásának 
gyakorlása. A témához tartozó legfontosabb kézikönyvek használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A világvallások alaptanításai (hinduizmus, buddhizmus, 
univerzizmus, zsidó vallás, kereszténység, iszlám). 
A keresztény teológia és az antik filozófia kapcsolata (patrisztika és 
skolasztika). 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek: A zsidó és 
keresztény kultúra 
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Aquinói Szent Tamás istenbizonyítékai. 
A felvilágosodás vallásfilozófiai irányzatai (ateizmus, deizmus, 
panteizmus). 
A modern és a posztmodern filozófiai istenkép. 
 
Szabadon választott szemelvények az alábbi művekből: 
Huston Smith: A világ nagy vallásai 
Aquinói Szent Tamás: Summa Theologiae, Pars. I., Quaestio I. 
Nietzsche: Vidám tudomány 
Mezei Balázs: Zárójelbe tett Isten 

értékei, a kereszténység 
kezdetei és tanításai. 
Vallási, egyházi 
ellentétek, hatalmi 
harcok, hódítások. A 
vallás és az egyház 
szerepe a középkori 
Európában. A 
reformáció és a katolikus 
megújulás. A francia 
forradalom eszméi, 
irányzatai, hatásai. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Védák, lélekvándorlás, konfucianizmus, taoizmus, teremtés, megváltó, 
protestantizmus, ontológiai istenérv, skolasztikus érvelési módszer, 
ateizmus, deizmus, panteizmus, vasárnapi kereszténység, „Isten halott”. 

 

Tematikai egység Logika 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Matematikai bizonyítási módszerek. Alapvető retorikai ismeretek. 

A tematikai egység 
nevelési-fejlesztési 

céljai 

Érvelési szerkezetek tudatosítása. Logikai alapfogalmak elsajátítása. 
Egyszerű állítások logikai szimbólumokkal való leírása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  Kapcsolódási pontok 

Arisztotelész kategóriatana és a logika alapfogalmai. 
A gondolkodás és nyelv kapcsolata. 
A kijelentéslogika alapjai. 

Matematika: a matematikai 
logika nyelve, indirekt 
bizonyítás, logikai szita, 
negáció, konjunkció, 
diszjunkció, kettős tagadás, 
De Morgan-azonosságok. 
 
Magyar nyelv és irodalom: 
A mondatok szintaktikai 
rendje. Az érvelés 
technikája. 

Kulcsfogalmak/ 
fogalmak 

Premissza, konklúzió, indukció, dedukció, univerzális kvantor, 
egzisztenciális kvantor, kopula, azonosság, reláció. 
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A fejlesztés várt 
eredményei a két 
évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók értik, hogy a filozófiai gondolkodásmód különbözik az emberi 
szellem más tevékenységi formáitól, ugyanakkor azonban ötvözi is azokat.  
Felismerik a filozófia integráló, szintetizáló és értékhordozó szerepét az 
emberi kultúrában.  
Képesek egy-egy szerző jellemző szövegeinek értelmezésére, valamint 
filozófiai fogalmak jellemző kontextusainak felismerésére.  
Kialakult bennük a tárgyszerű, indulatmentes vita képessége.  
Logikusan tudnak érvelni saját gondolataik mellett, és nyitottan fogadják 
mások a sajátjukétól eltérő véleményeket. 
Képesek a gondolati alternatívák számbavételére.  
Saját maguk és a mások szempontjából nézve is tudomásul veszik a 
választás szabadságát, valamint e szabadság korlátait. 

 
Továbbhaladási feltételek  

 

A helyi tantervben megadott tartalmi kulcsfogalmak, fogalmak és adatok ismeretének 25%-a. 

Az osztályozó vizsga anyaga a helyi tantervben megadott témák teljes anyaga. 

 

A témakörök áttekintő táblázata ( fakultáció ) 

Témakör Javasolt óraszám 

A felvilágosodás kora                   12 

Magyarország a 18. században 15 

Új eszmék és az iparosodás kora 12 

A reformkor 18 

A forradalom és szabadságharc 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Kelet 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Hellász 8 

Rendszererő ismétlés : Az ókori Róma 10 

Rendszererő ismétlés : A kora feudalizmus története 6 

Rendszererő ismétlés : A magyarság története az államalapításig 6 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 18  

A dualizmus kori Magyarország 18  

A dualizmus korának nemzetiségi viszonyai – mélységelvű téma 4 

A nagy háború                  10  

Az átalakulás évei 13  

A két világháború között 16  

A Horthy-korszak 18 

A Horthy-korszak társadalma, nemzetiségi viszonyai. Határokon 
túl élő magyarság 

4 

A rendi Európa története 12 

Magyarország története 1038-1490 12 

A második világháború                   14 

A két világrendszer szembenállása 10   

Háborútól forradalomig 12  
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Hidegháború, enyhülés folyamata 4 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 8  

A kádári diktatúra 12  

Életmód, társadalmi viszonyok a Kádár-korban 4 

Rendszererő ismétlés : A kora újkor 10 

Rendszererő ismétlés : A török hódoltság kora Magyarországon 10 

Rendszererő ismétlés : A felvilágosodás kora 7 

Rendszererő ismétlés : Magyarország a 18. században 7 

Rendszererő ismétlés :Új eszmék és az iparosodás kora 7 

Rendszererő ismétlés : A reformkor 12 

Rendszererő ismétlés : A forradalom és szabadságharc 7 

A kétpólusú világ és felbomlása 10  

A rendszerváltoztatás folyamata 10  

A világ a 21. században 6  

Magyarország a 21. században 10   

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 10  

Ismétlés, felkészülés az érettségire 44 

Összes óraszám: 432 
 

11. ÉVFOLYAM 

TÉMAKÖR: A felvilágosodás kora 
ÓRASZÁM: 12 óra 

TÉMAKÖR: Magyarország a 18. században 

ÓRASZÁM: 15 óra 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 

ÓRASZÁM: 12 óra 

TÉMAKÖR: A reformkor 

ÓRASZÁM: 18 óra  

TÉMAKÖR: A forradalom és a szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS - AZ ÓKORI KELET 

ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – HELLÁSZ TÖRTÉNELME 
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ÓRASZÁM: 8 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – AZ ÓKORI RÓMA  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – KORA FEUDALIZMUS  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARSÁG TÖRTÉNETE AZ ÁLLAMALAPÍTÁSIG  

ÓRASZÁM: 6 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 

ÓRASZÁM: 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A szocializmus és 

a 

munkásmozgalo

m 

− Szocializmus: 
társadalmi 
egyenlőség és 
tulajdonviszonyok. 

− A Kommunista 
kiáltvány. 

− Szakszervezetek és 
munkáspártok. 

− Szociáldemokrácia és 
kommunizmus. 

− Keresztényszocializmu
s. 

Fogalmak: 

polgárháború, polgári 

állam, szakszervezet, 

társadalombiztosítás, 

monopólium, 

szocializmus, 

szociáldemokrácia, 

kommunizmus, 

keresztényszocializmu

s, 

proletárdiktatúra, 

osztályharc, 

cionizmus, 

emancipáció. 

 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

− A nemzetállam 
fogalmának 
értelmezése 
politikai, 
gazdasági és 
kulturális 
szempontokból.  

− A polgári állam 
feladatköreinek 
és 
eredményeinek 
azonosítása. 

− A kommunista, a 
szociáldemokrata 
és a 
keresztényszociál
is eszmék 
azonosítása és 
összehasonlítása. 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− A nemzeti egység 
megteremtése 
(politika, gazdaság, 
kultúra). 

− Alkotmányosság és 
választójog. 

− Jogegyenlőség és 
emancipációs 
törekvések. 

− A polgári állam 
kiépítése. 
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1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Egyetemes és magyar történeti példák gyűjtése a polgári állam feladatköreiről és 

társadalmi hatásairól.  

− Táblázat  készítése a szociáldemokrácia és a kommunizmus céljainak, módszereinek, 

lehetőségeinek összevetéséről. 

− Vita a szocialista eszmékről, és hatásukról a korabeli közéletre. 

− Az egységes Olaszország és a Német Császárság kialakulásának, valamint az Egyesült 

Államok terjeszkedése főbb mozzanatainak követése a térképen. 

 

TÉMAKÖR: A dualizmus kora 

ÓRASZÁM: 18 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− A pártrendszer, a 

választójog és a 

véderőviták. 

Fogalmak: emigráció, 

passzív ellenállás, 

kiegyezés, közös 

ügyek, közjogi kérdés, 

húsvéti cikk, 

dualizmus, nyílt és 

titkos szavazás, 

Szabadelvű Párt, 

Függetlenségi Párt, 

Magyarországi 

Szociáldemokrata 

Párt, 

népességrobbanás, 

urbanizáció, 

kivándorlás, dzsentri, 

népoktatás, 

Millennium, 

asszimiláció, 

autonómia.  

 

− A kiegyezés 

értékelése egykorú 

szempontok 

szerint, illetve 

másfél évszázados 

történelmi távlat 

nézőpontjából. 

− A dualizmus 

államszervezetét 

bemutató ábra 

értelmezése. 

− A dualizmus kora 

kiemelkedő 

szereplői 

életútjának 

áttekintése, 

értékelése. 

− A dualizmus kori 

nemzetiségi kérdés 

elemzése szöveges 

források, 

A nemzeti és 

nemzetiségi 

kérdés, a 

cigányság 

helyzete 

− A politikai nemzet 

koncepciója. 

− A horvát-magyar 

kiegyezés és a 

nemzetiségi törvény. 

− Asszimiláció és 

anyanyelvhasználat. 

− Autonómiatörekvések 

és irredenta 

mozgalmak. 

− Zsidó emancipáció, a 

zsidóság részvétele a 

modernizációban, 
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polgárosodás és a 

középosztály kérdése. 

− Cigányok/romák a 

dualizmus kori 

Magyarországon. 

Személyek: Andrássy 

Gyula, Eötvös József, 

Baross Gábor, Tisza 

Kálmán, Wekerle 

Sándor, Tisza István, 

Semmelweis Ignác, 

Weiss Manfréd. 

 

Kronológia: 

1848/1867–1916 

Ferenc József 

uralkodása, 1867 a 

kiegyezés, 1868 a 

horvát-magyar 

kiegyezés, a 

nemzetiségi törvény, a 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

adatsorok és 

etnikai térképek 

segítségével. 

− A dualizmus kori 

társadalmi és 

gazdasági 

változások 

elemzése, 

értékelése 

adatsorok, 

szöveges és képi 

források 

segítségével. 

− A dualizmus 

legkiemelkedőbb 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

Az ipari 

forradalom 

Magyarországo

n 

− A gazdasági kiegyezés. 

− A vasútépítés. 

− Állami 

gazdaságpolitika. 

− Mezőgazdaság és 

élelmiszeripar. 

− Modernizálódó ipar. 

Társadalom és 

életmód a 

dualizmus 

korában 

− Demográfiai robbanás 

és urbanizáció. 

− Kivándorlás 

Európából és 

Magyarországról. 

− A földkérdés és a 

vidék. 

− A nagyvárosi 

életforma: Budapest a 

világváros. 

− Oktatás és kultúra. 

− Életmód és 

szórakozás. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Vita Magyarország és a Habsburg-dinasztia dualizmus kori kapcsolatáról. 

− Folyamatábra, készítése a dualizmus kori pártviszonyokról. 

− A dualizmus kori nemzetiségi törekvések és ideológiai hátterük  táblázatos 

összefoglalása. 

− A Nemzeti Sírkert felkeresése (a 19. század szereplőihez kapcsolódó sírok, 

mauzóleumok közös megtekintése). 

− A korszakkal kapcsolatos emlékművek, emlékhelyek fölkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− Kiselőadás / tabló készítése a dualizmus korának kiemelkedő beruházásairól. 

− Programajánló összeállítása egy a millennium korában Budapestre látogató turista 

számára. 

− Tisza István lexikon szócikk készítése kormánypárti, illetve függetlenségi és 

szociáldemokrata szemszögből. 
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− Ellenzéki és kormánypárti választási plakát készítése az 1905-ös választásokra. 

TÉMAKÖR: A nagy háború 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 
okai és céljai. 

− Az imperializmus – a 
terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 
érdekek és 
konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 
Monarchia helyzete 
– balkáni 
konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. Miklós, 

IV. Károly. 

 

Kronológia: 1914. 

június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 
Birodalom, 
Szarajevó, 
Doberdó, 
Románia, Szerbia, 
Olaszország. 

− A gyarmati 
terjeszkedést, valamint 
az első világháború előtti 
feszültségeket bemutató 
ábrák, térképek és 
adatsorok elemzése, 
értelmezése. 

− Az első 
világháború  frontjainak 
azonosítása, bemutatása 
térképeken. 

− Az első világháború 
jellegzetességeinek 
azonosítása  ábrákon, 
adatsorokon, képi és 
szöveges forrásokban. 

− A front és a hátország 
körülményei, valamint a 
háború okozta 
szenvedések felidézése 
korabeli beszámolók, 
emlékiratok, naplók 
alapján. 

− A háború kimenetelének 
értékelése a két hatalmi 
tömb erőviszonyainak és 
lehetőségeinek 
tükrében. 

− A nagy háború 
világpolitikára gyakorolt 
hosszú távú 
következményeinek 
felismerése. 

Az első 

világháború 

− A világháború 
kitörése. 

− A hadviselő felek és 
a frontok. 

− Oroszország és a 
központi hatalmak 
összeomlása. 

Az első 

világháború 

jellemzői és 

hatása 

− Az állóháború és az 
anyagcsata. 

− A hadigazdaság és a 
háborús 
propaganda. 

− A hagyományos 
világrend 
felbomlása. 

− A nők helyzetének 
megváltozása. 

Magyarország 

a 

világháborúba

n 

− Magyar frontok, 
nagy csaták.  

− Az antant ígéretei a 
Monarchia 
nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 
világháborúban.  

− A hátország. 
− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 
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TEVÉKENYSÉGEK: 

− A háború előzményeinek összesítése, a döntési alternatívák bemutatása saját 

szerkesztésű ábrán. 

− Példák gyűjtése a magyar katonák első világháborús hősi helytállásáról. 

− Első világháborút bemutató múzeumok meglátogatása (pl. Hadtörténeti Múzeum, “Új 

világ született” c. kiállítás). 

− A lakóhelyen található első világháborús hősi emlékmű, katonasírok felkeresése, egy-

egy hős életének feltárása. 

− Képek gyűjtése és elemzése a háború új jellegzetességeiről (fegyverek, intézmények, 

jelenségek). 

− Különböző internetes háborús témájú szövegek, propagandaképek, plakátok, 

karikatúrák gyűjtése és elemzése. 

− Családi történetek, fényképek gyűjtése feldolgozása, bemutatása az első 

világháborúból. 

TÉMAKÖR: Az átalakulás évei 

ÓRASZÁM: 13 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Szocialista és 

nemzeti 

törekvések: a 

birodalmak 

bomlása 

 

− A történelmi 
monarchiák bukása 
(Oroszország, 
Németország, 
Oszmán Birodalom). 

− Forradalom és 
kommunista 
hatalomátvétel 
Oroszországban. 

− Az újraszülető 
Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi Pártja 

(KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

− Közép-Európa első 
világháború előtti 
és utáni 
térképének 
összehasonlítása, 
a területi 
változások 
azonosítása és 
indoklása. 

− A bolsevik 
hatalomátvétel és 
a lenini 
proletárdiktatúra 
működésének 
bemutatása és 
értékelése 
források alapján. 

− Magyarország 
megszállásának 
áttekintése 
térképek, szöveges 

Az Osztrák-

Magyar 

Monarchia és a 

történelmi 

Magyarország 

szétesése 

− A Monarchia és a 
történelmi 
Magyarország 
bomlása. 

− A forradalmi 
átalakulás kísérlete 
és kudarca. 

− Cseh és román 
támadás, a 
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fegyveres ellenállás 
kérdése. 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, Ausztria, 

trianoni 

Magyarország. 

 

források 
segítségével. 

− A Károlyi-időszak 
kormányzati 
tevékenységének 
értékelése. 

− A magyarországi 
proletárdiktatúra 
működésének 
elemzése források 
alapján. 

− Az első 
világháborút 
követő területi és 
etnikai változások 
áttekintése 
térképen. 

− A trianoni 
békediktátum 
okainak feltárása. 

− A trianoni 
békediktátum 
értékelése a 
győztes hatalmak 
közép-európai 
politikájának 
tükrében. 

− A trianoni 
békediktátum 
területi, 
népességi, 
gazdasági és 
katonai 
következményeine
k bemutatása 
szöveges és képi 
források, ábrák és 
adatsorok 
segítségével. 

− A trianoni határok 
végigkövetése, a 
határmegvonás 
konkrét okainak 
feltárása. 

− A vesztes 
hatalmak területi 

A 

tanácsköztársasá

g és az 

ellenforradalom 

 

− A kommunista 
hatalomátvétel. 

− A proletárdiktatúra 
és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 
és a 
tanácsköztársaság 
veresége. 

− Az ellenforradalom 
győzelme. 

A Párizs környéki 

békék  

 

− A nagyhatalmi 
érdekek 
érvényesítése: az új 
világrend 
kialakítása.  

− Az önrendelkezés 
elve és a hatalmi 
érdekek gyakorlata. 

− Jóvátétel, hadsereg-
korlátozás, 
határváltozások. 

− A szétszabdalt 
közép-európai 
régió. 

A trianoni 

békediktátum 

 

− A magyar ügy a 
békekonferencián. 

− A magyar delegáció 
érvei. 

− Az ezeréves 
Magyarország 
felosztása, a döntés 
tartalmi elemei. 

− Az önrendelkezési 
elv megsértése 

− A békediktátum 
etnikai és gazdasági 
következményei. 

− Az ellenállás példái: 
székely hadosztály, 
Balassagyarmat, 
Sopron. 
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veszteségeinek 
összehasonlítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak meghatározó személyiségeiről. 

− Példák gyűjtése az 1919-es rendezetlen politikai viszonyok bemutatására (pl. 

vörösterror, román megszállás, különítmények, Rongyos Gárda). 

− Bizonyítékok és adatok gyűjtése az elcsatolt  területeknek az ezeréves magyar 

kultúrában betöltött jelentős szerepéről (pl. történelmi személyiségek, művészek, 

tudósok, épületek, művészeti alkotások, intézmények). 

− Különböző internetes revíziós témájú szövegek, képek, plakátok, dalok gyűjtése és 

vizsgálata, elemzése. 

− A várpalotai Trianon Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 

ÓRASZÁM: 16 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A kommunista 

Szovjetunió 

− A totális 
diktatúra és a 
pártállam 
kiépítése. 

− A tervgazdaság 
és a 
kollektivizálás. 

− A terror eszközei 
és áldozatai. 

Fogalmak: totális állam, 

többpártrendszer, 

egypártrendszer, 

személyi kultusz, 

koncepciós per, GULAG, 

holodomor, államosítás, 

kollektivizálás, kulák, 

tervgazdaság, 

piacgazdaság, New Deal, 

fasizmus, 

nemzetiszocializmus, 

fajelmélet, 

antiszemitizmus, Führer, 

SS, Anschluss. 

 

Személyek: Joszif V. 

Sztálin, Adolf Hitler. 

 

Kronológia: 1922 a 

Szovjetunió létrejötte, 

1929 a gazdasági 

− A sztálini 
Szovjetunió 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok, ábrák 
segítségével.  

− A világgazdasági 
válság és a rá adott 
válaszok 
bemutatása. 

− A 
nemzetiszocialista 
Németország 
működésének 
bemutatása és 
értelmezése 
szöveges, képi 
források, 
adatsorok 
és  ábrák 
segítségével. 

A Nyugat és a 

gazdasági 

világválság 

− A tőzsde, a 
hitelezés és a 
világkereskedele
m összeomlása. 

− A 
munkanélküliség
. 

− Állami 
beavatkozás a 
gazdaságba. 

A 

nemzetiszocialis

ta Németország 

− A 
nemzetiszocialist
a ideológia és 
mozgalom. 
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− A totális állam 
kiépítése. 

− A terror 
eszközei. 

− Terjeszkedés a 
háború előtt. 

világválság kezdete, 1933 

a náci hatalomátvétel, 

1938 az Anschluss, a 

müncheni konferencia. 

 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

− A totális diktatúrák 
ideológiáinak és 
működésének 
összehasonlítása, 
érvelés a totális 
diktatúrák ellen. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Visszaemlékezések, források gyűjtése és prezentáció készítése a sztálini terror 

megnyilvánulásairól (pl. GULAG, holodomor, koncepciós perek). 

− Különböző képi és szöveges források gyűjtése a sztálini diktatúra hétköznapjairól. 

− Folyamatábra készítése a világgazdasági válság kirobbanásáról és kezeléséről, a 

folyamatábra szemléltetése az Amerikai Egyesült Államok példáján. 

− Prezentáció készítése a náci terror megnyilvánulásairól (pl. kristályéjszaka, GESTAPO, 

koncentrációs táborok stb.). 

− Statisztikai táblázatok, grafikonok, diagramok gyűjtése és tanulmányozása (pl. a 

német választások eredményei 1928-1933 között; a munkanélküliség alakulása az 

Egyesült Államokban 1929-1937 között). 

− A korszakkal kapcsolatos dokumentum- és játékfilmek/filmrészletek megtekintése és 

értelmezése. 

TÉMAKÖR: A Horthy-korszak 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 18 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

Talpra állás 

Trianon után 

 

− A király nélküli 
alkotmányos 
királyság. 

− A korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszere a 
konszolidáció 
szolgálatában. 

− A gazdaság 
szerkezetváltása az 
1920-as években.  

Fogalmak: 

kormányzó, 

Egységes Párt, 

numerus clausus, 

pengő, Magyar 

Nemzeti Bank, 

Szent István-i 

állameszme, 

magyar népi 

− A magyarországi 
korlátozott 
parlamentarizmus 
rendszerének 
értékelése. 

− A korabeli politikai 
berendezkedés 
összehasonlítása 
más (közép-) 
európai 
országokéval. 
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− A klebelsbergi 
oktatás- és 
kultúrpolitika 
eredményei. 

mozgalom, 

nyilasok. 

 

Személyek: Bethlen 

István, Teleki Pál, 

Klebelsberg Kunó, 

Gömbös Gyula, 

Weiss Manfréd, 

Szent-Györgyi 

Albert. 

 

Kronológia: 1920–

1944 a Horthy-

rendszer, 1921–31 

Bethlen 

miniszterelnöksége, 

1938 az első bécsi 

döntés, 1939 

Kárpátalja 

visszacsatolása. 

 

− A bethleni 
gazdasági 
konszolidáció 
folyamatának és 
eredményeinek 
áttekintése képek, 
ábrák és adatsorok 
alapján. 

− A magyarországi 
politikai irányzatok 
azonosítása 
szöveges források 
alapján. 

− Szöveges források 
olvasása és 
értelmezése a 
Horthy-korszak 
főbb társadalmi 
kérdéseiről (pl. 
oktatás, társadalmi 
mobilitás, 
antiszemitizmus, 
földkérdés). 

− A magyar 
külpolitika 
céljainak, 
lehetőségeinek és 
a revízió 
eredményeinek 
értékelése, 
elemzése térkép 
és statisztikai 
adatok alapján. 

A 1930-as évek 

Magyarországa 

− A válság és hatása. 
− A belpolitika 

irányváltásai. 
− Életmód és 

társadalom.  
− A földkérdés. 
− Tudomány és 

művészet a két 
világháború között. 

− A külpolitika irányai 
és lehetőségei – a 
revízió első 
eredményei. 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Kiselőadás / prezentáció készítése a korszak kiemelkedő szereplőiről (pl. Horthy, 

Bethlen, Teleki). 

− Kormánypárti és ellenzéki választási plakát készítése egy-egy fontos témakörben. 

− A Horthy-korszak gazdasági fejlődéséről tanúskodó képek gyűjtése és bemutatása 

(pl. Csepeli Szabadkikötő, villamosított vasútvonal stb.). 

− Folyamatábra készítése a Horthy-korszak pártviszonyairól, korlátozott parlamentáris 

rendszeréről. 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – A RENDI EURÓPA 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 
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TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 1038-1490 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TÉMAKÖR: A második világháború 

ÓRASZÁM: 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalm

ak sikerei 

− Közép-Európa 
felosztása 
(Molotov-
Ribbentrop 
paktum): német 
és szovjet 
megszállás. 

− Nyugat-Európa 
lerohanása. 

− Német támadás a 
Szovjetunió ellen. 

− Japán támadás az 
Egyesült Államok 
ellen. 

Fogalmak: Molotov–

Ribbentrop-paktum, 

tengelyhatalmak, 

szövetségesek, totális 

háború, kiugrási 

kísérlet, 

zsidótörvények, 

munkaszolgálat, 

gettó, deportálás, 

koncentrációs tábor, 

haláltábor, népirtás, 

holokauszt, partizán, 

Vörös Hadsereg, jaltai 

konferencia, háborús 

bűn, malenkij robot. 

 

Személyek: Franklin D. 

Roosevelt, Winston 

Churchill, Charles de 

Gaulle, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, 

Bajcsy-Zsilinszky 

Endre, Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, Richter 

Gedeon. 

 

− A tengelyhatalmak 
1939 előtti 
terjeszkedésének 
végigkövetése és 
értelmezése térkép 
alapján. 

− A második világháború 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
térképeken. 

− A második világháború 
jellegzetességeinek 
bemutatása  ábrák, 
adatsorok, képi és 
szöveges források 
alapján. 

− A magyar területi 
revízió 
megvalósulásának 
bemutatása térképek, 
képek, szöveges 
források és adatsorok 
alapján. 

− A magyar háborús 
szerepvállalás 
legfontosabb 
eseményeinek és az 
ország veszteségeinek 
bemutatása 
térképeken, képi és 
szöveges források 
segítségével (pl. Don-
kanyar, Árpád-vonal, 
tordai ütközet, 
Budapest ostroma). 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 
nyugati front. 

− A csendes-óceáni 
hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

n: mozgástér 

és 

kényszerpálya 

− A területi revízió 
lépései. 

− A fegyveres 
semlegesség. 

− A Szovjetunió 
elleni háború. 

− A Don-kanyar. 
− A német 

megszállás és 
következményei. 

A holokauszt − Az „Endlösung” 
programja, a 
Wannsee-i 
konferencia. 

− Koncentrációs és 
megsemmisítő 
táborok. 
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− Deportálások, 
kísérlet a zsidóság 
és a cigányság 
megsemmisítésér
e Európában. 

− A magyarországi 
zsidótörvények.  

− A magyar 
holokauszt. 

− Felelősség és 
embermentés.  

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. június 6. 

partraszállás 

Normandiában, 1944. 

október 15. a kiugrási 

kísérlet, 1945. április a 

háború vége 

Magyarországon, 

1945. május 9. az 

európai háború vége, 

1945. augusztus 6. 

− A magyar szellemi és 
kulturális élet II. 
világháború idején 
bekövetkező 
veszteségeinek  (híres 
magyar tudósok, 
művészek származásuk 
vagy politikai nézeteik 
miatti emigrációja) 
értékelése. 

− A holokauszt 
folyamatának 
áttekintése képi 
források és szöveges 
visszaemlékezések 
feldolgozásával. 

− A nyilas terror 
áttekintése források 
alapján. 

− A tömeges 
deportálások és a 
szovjet 
megszállás  jellemzőin
ek és 
következményeinek 
áttekintése képi és 
szöveges források 
segítségével. 

− A határon kívül rekedt 
magyarság második 
világháború végi 
tragédiáinak 
bemutatása különböző 
források alapján. 

− Magyarország 
világháborúbeli 
sorsának, szerepének 
és mozgásterének 
bemutatása, valamint 
összehasonlítása más 
közép-európai 
országokéval. 

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 
következményei. 

− Háborús bűnök és 
a polgári lakosság 
elleni terror. 

− Az ellenállás 
formái. 

− A háború utáni 
számonkérések és 
a nürnbergi per. 

Az ország 

pusztulása, 

deportálások a 

GULAG-ra 

− A kiugrási kísérlet 
és a nyilas 
uralom. 

− A magyarországi 
hadszíntér, 
Budapest 
ostroma. 

− Megszabadulás és 
szovjet 
megszállás. 

− Az ország 
kifosztása, szovjet 
deportálások és 
tömeges erőszak. 

− A határon túli 
magyarok 
jogfosztása, 
megtorlások 
(délvidéki 
vérengzés, 
kárpátaljai 
deportálás, 
felvidéki 
jogfosztás). 
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atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-vonal, 

Auschwitz, Újvidék, 

Drezda, Szolyva. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− A nagyhatalmak (Németország, Szovjetunió, Nagy-Britannia, Franciaország) 

világháború kitörésében játszott szerepének megvitatása. 

− Beszámoló készítése az európai és/vagy csendes-óceáni hadszínterek egyik jelentős 

csatájáról. 

− A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

− A magyar honvédség háborús részvétele főbb helyszíneinek nyomon követése 

térképen. 

− Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a második 

világháborúból. 

− Híres magyar tudósok, művészek életművének bemutatása, akik származásuk vagy 

politikai nézeteik miatt emigrációba kényszerültek. 

− Kiselőadás készítése a budapesti gettó életéről visszaemlékezések alapján. 

− Második világháborús emlékművek, emlékhelyek, sírok felkeresése a lakóhelyen és 

környékén. 

− A Holokauszt Emlékközpont meglátogatása. 

− A felelősség és embermentés kérdéseinek megbeszélése. 

− A Malenkij Robot Múzeum meglátogatása. 

− Beszámoló készítése a határon túli magyarság körében folytatott etnikai 

tisztogatásokról források alapján. 

TÉMAKÖR: A két világrendszer szembenállása 

ÓRASZÁM: 10 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 
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A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 
megalapítása. 

− A párizsi béke. 
− Kitelepítések és 

lakosságcserék a 
háború után. 

− A szovjet-amerikai 
szembenállás és a 
két érdekszféra 
kialakulása. 

− A két világrend 
jellemzői. 

− A két 
Németország. 

Fogalmak: Egyesült 

Nemzetek Szervezete 

(ENSZ), kitelepítés, 

hidegháború, vasfüggöny, 

szuperhatalom, Kölcsönös 

Gazdasági Segítség 

Tanácsa (KGST), Észak-

atlanti Szerződés 

Szervezete (NATO), Varsói 

Szerződés, kétpólusú világ, 

a berlini fal. 

 

Személyek: Kliment J. 

Vorosilov, Harry S. 

Truman, Nyikita Sz. 

Hruscsov, John F. Kennedy, 

Mahátma Gandhi, Mao Ce-

tung. 

Kronológia: 1945 az ENSZ 

létrejötte, 1947 a párizsi 

béke, a hidegháború 

kezdete, India függetlenné 

válása, 1948 Izrael Állam 

megalapítása, 1949 az 

NSZK és az NDK 

megalakulása, 

kommunista fordulat 

Kínában, 1955 a Varsói 

Szerződés létrehozása. 

 

Topográfia: Berlin, 

Németországi Szövetségi 

Köztársaság (NSZK), Német 

Demokratikus Köztársaság 

(NDK), Közel-Kelet, Izrael 

Észak- és Dél-Korea, 

Vietnam, Kuba, 

Afganisztán.  

− A második 
világháború után 
kialakult világrend 
áttekintése. 

− A gyarmati 
rendszer 
felbomlása főbb 
állomásainak 
felidézése.  

− A két német állam 
létrejötte 
folyamatának és 
következményeine
k bemutatása.  

− Az arab-izraeli 
konfliktus főbb 
okainak és 
jellemzőinek 
feltárása. 

− A nyugati és a 
keleti blokk 
gazdasági, 
társadalmi és 
politikai 
rendszerének 
összehasonlítása. 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 
versengése: 
fegyverkezés, 
űrprogram, 
propaganda. 

− A szembenállás és 
enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 
konfliktusok 
(Korea, Szuez, 
Kuba, Vietnam, 
Afganisztán). 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 
válása. 

− Kommunista 
fordulat Kínában. 

− A 
gyarmatbirodalma
k felbomlása. 

− Izrael 
megalapítása. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

− Beszélgetés a kollektív bűnösség elvéről. 
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− A kitelepítések irányainak és létszámának grafikus ábrázolása. 

− Információk gyűjtése a főbb hidegháborús konfliktusokról (Korea, Szuez, Kuba, 

Vietnam). 

− Beszámoló készítése a Mao Ce-tung-i diktatúra jellemzőiről (pl. „nagy ugrás”, 

kulturális forradalom). 

− Képek, idézetek gyűjtése Mahátma Gandhi életútjáról. 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 

ÓRASZÁM: 12 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átmenet évei 

Magyarországo

n 

− A háború utáni 
újrakezdés: a 
kommunisták 
térnyerése és az 
újjáépítés. 

− A történelmi 
berendezkedés 
felszámolása: 
földosztás, 
népbíróságok, 
köztársaság. 

− A korlátozott 
többpártrendsze
r: választások 
1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok Dezső, 

Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP megalakulása, 

1948–1956 a Rákosi-

− Magyarország 
szovjetizálása főbb 
jellemzőinek 
bemutatása. 

− A korlátozott 
magyar 
parlamentarizmus 
és az egypárti 
diktatúra 
összehasonlítása. 

− A demokrácia 
felszámolása során 
alkalmazott 
eszközök 
azonosítása konkrét 
példákkal 
alátámasztva. 

− Annak felismerése, 
hogy Magyarország 
szovjet megszállása 
miként határozta 
meg az ország 
sorsát. 

− A kommunista 
diktatúra 
sajátosságainak 
bemutatása a 
Rákosi-rendszer 
példáján. 

− A diktatúra 
kulturális 
jellemzőinek 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 
diktatúra 
kiépítése. 

− Államosítás és 
kollektivizálás. 

− Koncepciós 
perek, 
egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

A Rákosi-

diktatúra 

− Az erőltetett 
iparosítás. 

− A pártállam. 
− A terror. 
− A diktatúra 

hatása a 
mindennapi 
életre. 
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diktatúra, 1949 

kommunista alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

felismerése 
képeken, művészeti 
alkotásokon. 

− A társadalom fölött 
gyakorolt totális 
kontroll eszközeinek 
azonosítása 
különböző források 
segítségével. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

 Választási plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A kékcédulás választások feldolgozása adatsorok és a választási törvény 

értelmezésével. 

 Beszélgetés az átmeneti időszak demokratikus jellegéről. 

 Internetes gyűjtés a Rákosi-időszak vicceiből és karikatúráiból – a mögöttük 

kirajzolódó korkép értékelése. 

 Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése feldolgozása, bemutatása a Rákosi 

időszakból. 

 Egy kiemelkedő koncepciós per (pl. Mindszenty-per) feldolgozása. 

 A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

 Tanulmányi kirándulás a Recski Nemzeti Emlékparkba. 

 Beszámoló készítése a diktatúra prominens szereplőiről, felelőseiről (pl. Rákosi 

Mátyás, Gerő Ernő, Péter Gábor, Rajk László). 

 Kommunista propaganda plakátok gyűjtése és értelmezése. 

 A korszakkal kapcsolatos filmek / filmrészletek megtekintése és értelmezése. 

 Beszámoló készítése a korabeli magyar sporteredményekről. 

TÉMAKÖR: Az 1956-os forradalom és szabadságharc 

ÓRASZÁM: 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A forradalom − A forradalom okai és 
közvetlen előzményei. 

− A forradalom céljai. 
− Békés tüntetésből 

fegyveres felkelés – 
október 23. 

− A nemzet forradalma 
(Forradalmi 

Fogalmak: MEFESZ, 
pesti srácok, 
Molotov-koktél, 
munkástanács, 
sortüzek.  
 
Személyek: Gerő 
Ernő, Maléter Pál, 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
okainak és főbb 
fordulópontjai-
nak 
bemutatása. 
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Bizottságok, 
Munkástanácsok, 
nemzeti összefogás). 

Nagy Imre, Iván 
Kovács László, 
Pongrátz Gergely, 
Kádár János. 
 
Kronológia: 1956. 
október 23. a 
forradalom kitörése, 
1956. október 25. a 
Kossuth téri sortűz, 
1956. november 4. a 
szovjet támadás. 
 
Topográfia: Kossuth 
tér és Corvin köz 
(Budapest), 
Mosonmagyaróvár, 
Salgótarján. 

− 1956 
szimbólumainak 
értelmezése. 

− Az 1956-os 
magyar 
forradalom és 
szabadságharc 
nemzetközi 
összefüggéseine
k bemutatása. 

− A forradalom és 
szabadságharc 
értékelése. 

A nemzet 

szabadságharca 

− Szabadságharc a 
fővárosban és vidéken. 

− A fegyveres ellenállás 
hősei. 

− Út a győzelemig és a 
kormánypolitika 
változásai. 

− A szabadságharc 
nemzetközi háttere és 
visszhangja a 
nagyvilágban. 

− Szovjet intervenció: a 
szabadságharc 
utóvédharcai és 
leverése. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Korabeli dokumentumok elemzése. 

– A forradalommal és szabadságharccal kapcsolatos archív- és játékfilmek/filmrészletek 

megtekintése és értelmezése. 

– Az 1956-os forradalom külpolitikai hátterének vizsgálata. 

– Információk gyűjtése a forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről és 

mártírjairól. 

– A Terror Háza Múzeum meglátogatása. 

TÉMAKÖR: A kádári diktatúra 

ÓRASZÁM: 12 + 4 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Javasolt 

tevékenységek 
A pártállami 

diktatúra és 

működése 

− A megtorlások 
időszaka, formái és 
áldozatai. 

− A pártállam és 
szervezetei. 

− Az erőszakos 
téeszesítés – a 
mezőgazdaság 
szocialista 
átszervezése. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

Kommunista Ifjúsági 

Szövetség (KISZ), 

úttörő, 

– A megtorlás 
mértékének és 
jellegének 
vizsgálata. 

– A „kádári alku” 
fogalmának 
értelmezése. 

– Az elnyomás 
formáinak 
bemutatása a 
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− Hamis társadalmi 
béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 
formái. 

termelőszövetkezet, 

háztáji, III/III. 

ügyosztály, 

tervgazdaság, új 

gazdasági 

mechanizmus, 

hiánygazdaság, 

maszek, 

gulyáskommunizmu

s, „három T”. 

 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

Kádár-rendszer 
időszakában. 

– A téeszesítés 
eszközeinek 
összehasonlítása a 
Rákosi-diktatúra 
időszakával. 

– A gazdaság, 
társadalom és 
életmód főbb 
jellemzőinek 
bemutatása a 
Kádár-rendszer 
idején. 

– A kultúrpolitika 
jellemzőinek 
értelmezése, 
módszereinek 
bemutatása. 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 
KGST. 

− A gazdasági reform és 
a második gazdaság. 

− A 
„gulyáskommunizmus
”. 

− Népesedési 
folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 
korlátozott 
nyilvánosság. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Információk gyűjtése a kultúrpolitika jellemzőiről, módszereiről. 

– Internetes gyűjtés a kádári időszak vicceiből. A mögöttük kirajzolódó korkép 

értékelése. 

– Családi történetek, fényképek, tárgyak gyűjtése, feldolgozása, bemutatása a kádári 

diktatúra időszakából. 

 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – KORA ÚJKOR  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – TÖRÖK HÓDOLTSÁG  

ÓRASZÁM: 10 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – FELVILÁGOSODÁS 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – MAGYARORSZÁG A XVIII. SZÁZADBAN 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – ÚJ ESZMÉK ÉS IPAROSODÁS 

ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – REFORMKOR 

ÓRASZÁM: 12 ÓRA 

TÉMAKÖR: RENDSZEREZŐ ISMÉTLÉS – FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 
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ÓRASZÁM: 7 ÓRA 

 

TÉMAKÖR: A kétpólusú világ és felbomlása 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 
eredményei és a 
jóléti állam. 

− Emancipáció, 
szekularizáció, 
individualizáció. 

− Az 1968-as 
mozgalmak és a 
popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, Mihail 

Sz. Gorbacsov, 

Lech Wałȩsa, VI. 

Pál, II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztat

ás Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

– A fogyasztói 
társadalom és a 
jóléti állam 
jellemzőinek és 
problémáinak 
felidézése. 

– A társadalom, a 
demográfia és az 
életmód 
jellegzetességeine
k bemutatása a 
nyugati világban. 

– A tömegkultúra 
jelenségeinek 
bemutatása 
konkrét példák 
alapján. 

– A kétpólusú világ 
megszűnéséhez 
vezető okok 
felidézése. 

– A közép-európai 
ellenzéki 
mozgalmak 
jelentőségének 
bemutatása. 

– A délszláv háború 
okainak feltárása. 

– A közép-európai 
régió államai 
változásának 
nyomon követése 
térképen. 

A szocializmus 

válsága és 

megrendülése 

− Az olajválság és 
hatásai a tőkés, 
illetve szocialista 
országokra. 

− A kis hidegháború. 
− A katonai egyensúly 

felborulása: a 
Szovjetunió 
gazdasági 
kimerülése. 

− Az ellenzék 
megszerveződése a 
szocialista 
országokban. 

A kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 
újraegyesítése – a 
magyar 
szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 
felbomlása. 

− A kommunista 
diktatúrák bukása 
Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 
felbomlása, a 
délszláv háború. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Esszé készítése Mindennapi élet a vasfüggöny két oldalán címmel. 
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– Tények és képek gyűjtése 1968 eseményeiből a nyugati és keleti tömbből. 

Párhuzamosságok keresése. 

TÉMAKÖR: A rendszerváltoztatás folyamata 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 
kialakulása és 
következményei. 

− Az állampárt 
válsága: 
reformkommunistá
k és a 
keményvonalasok. 

− Az ellenzék 
megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 
politikai eseményei, 
a tárgyalásos 
forradalom; 
alkotmánymódosítá
s. 

− A harmadik Magyar 
Köztársaság 
kikiáltása. 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), Szabad 

Demokraták 

Szövetsége (SZDSZ), 

Magyar Szocialista 

Párt (MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

rendszerváltoztatás, 

visegrádi 

együttműködés, 

privatizáció, 

kárpótlás, jogállam, 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

− A szocializmus 
válságának 
elemzése (külső 
és belső tényezők 
feltárása) 
Magyarországon. 

− A magyarországi 
rendszerváltoztatá
s főbb 
állomásainak 
felidézése. 

− A gazdasági 
rendszerváltoztatá
s legfontosabb 
kérdéseinek 
áttekintése és 
értékelése. 

− A gazdaság és a 
társadalom 
átalakulása főbb 
tendenciáinak 
megfigyelése 
grafikonok és 
adatsorok 
alapján. 

− A kádári 
diktatúra és az új 
demokratikus 
rendszer 
összehasonlítása. 
 

A 

rendszerváltoztatá

s 

−  Az új pártok – 
különböző 
ideológiák. 

− Az 1990. évi 
parlamenti és 
önkormányzati 
választás. 

− Az Antall-kormány 
megalakulása. 

− A 
rendszerváltoztatás 
ellentmondásai: 
alkuk és 
kompromisszumok 
(az elmaradt 
elszámoltatás). 
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A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 
vesztesek és 
nyertesek. 

− A piacgazdaság 
kiépítése – a 
külföldi tőke 
szerepe. 

− A külkereskedelem 
átalakulása. 

− Gazdasági 
szerkezetváltás. 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– A rendszerváltó pártok plakátjainak és jelszavainak elemzése. 

– Kronológia készítése a rendszerváltoztatás legfontosabb történéseiről. 

– Magyarország államberendezkedésének nyomon kísérése a 20. század folyamán. 

– Interjú készítése egy családtaggal, ismerőssel a rendszerváltoztatás időszakáról. 

TÉMAKÖR: A világ a 21. században 

ÓRASZÁM: 6 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 

Az átalakuló világ − A 
világgazdaság 
hagyományos 
centrumai: az 
Amerikai 
Egyesült 
Államok és 
szövetségesei. 

− A világpolitika 
és 
világgazdaság 
új súlypontjai: 
Oroszország, 
Kína. 

− Óriásvállalato
k a globális 
térben. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbaná

s, iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 
résztvevőinek elhelyezése a 
globális térben. 

– A transznacionális 
vállalatok működésének 
bemutatása konkrét példák 
alapján. 

– A globalizáció előnyeinek és 
hátrányainak, valamint 
kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 
jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 
népességfogyás 
problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 
feltárása (a gazdasági 
bevándorlás és a 
menekültkérdés esetében). 
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– Válsággócok azonosítása 
térkép segítségével (pl. 
Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 
változások, 
népmozgások. 

− Az 
iszlamizmus 
térhódítása. 

− A 
kereszténység 
helyzete a 
globalizálódó 
világban. 

− Válsággócok, 
helyi 
konfliktusok 
és 
terrorizmus. 

− Globalizáció 
és kultúra. 

− A 
hagyományos 
és új 
identitások – 
értékek és 
értékválság. 

− Demokratikus 
közbeszéd és 
politikai 
korrektség. 

  

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési feladatok 
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A demokrácia 

működése 

Magyarországon 

− Az Alaptörvény. 
− A hatalmi ágak és 

intézményeik, 
önkormányzati 
rendszer. 

− A választási 
rendszer. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztat

ás óta (a legalább 

négy évig 

hivatalban lévő 

kormányfők). 

 

Kronológia: 1957 

a római 

szerződés, 1992 a 

maastrichti 

szerződés, 1999 

Magyarország 

belép a NATO-ba, 

2004 

Magyarország 

belép az Európai 

Unióba, 2012 az 

Alaptörvény 

bevezetése. 

Topográfia: 

Brüsszel. 

− Az Alaptörvény 
fontosabb 
pontjainak 
felidézése. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb eseményeinek 
azonosítása 
különböző források 
alapján. 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta parlamentbe 
jutott fontosabb 
pártok politikai 
profiljának és 
céljainak 
áttekintése. 

− Magyarország 
nyugati 
integrációjának 
bemutatása a NATO 
és az Európai Unió 
működésének 
ismeretében. 

− Eltérő álláspontok 
bemutatása az 
Európai Unió 
működésének 
értékeléséről és 
jövőjéről. 

− Érvelés a közép-
európai 
együttműködés 
mellett. 

A magyar bel- és 

külpolitika főbb 

jellemzői 

− A 
rendszerváltoztatás 
óta eltelt időszak 
főbb fordulópontjai. 

− Magyarország a 
NATO-ban. 

− Közép-európai 
együttműködés: a 
visegrádi négyek. 

Magyarország és az 

Európai Unió 

− Az európai 
integráció főbb 
állomásai: mélyítés 
és bővítés. 

− Az Európai Unió 
főbb szervei és 
működésük. 

− Magyarország 
csatlakozásának 
folyamata. 

− Az együttműködés 
eredményei és 
nehézségei. 

− Nemzetek Európája 
vagy föderatív 
Európa? 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 
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– A magyar alkotmányozás, alkotmányjellegű törvények (pl. Aranybulla, Tripartitum / 

Corpus Juris Hungarici, Pragmatica Sanctio, áprilisi törvények) nyomon követése 

különböző nyomtatott és internetes források segítségével. 

– Vita az Európai Unió szerepéről életünkben. 

TÉMAKÖR: A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században 

ÓRASZÁM: 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 
  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 
Fejlesztési 
feladatok 

A határon túli 

magyarok 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
magyar kisebbség 
helyzetére. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 
megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 
jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 
– a szórványmagyarság. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

falurombolás, kettős 

állampolgárság, 

diszkrimináció,. 

 

Személyek: 

Esterházy János, 

Márton Áron, Tőkés 

László. 

 

Kronológia: 1944–

1945 magyarellenes 

atrocitások, 1990 

fekete március. 

 

Topográfia: Csúrog, 

Jarek, Duna-delta, 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

− A határon túli 
magyar nemzeti 
közösségek 
küzdelmeinek 
áttekintése 
Trianontól 
napjainkig. 

− A kisebbségben 
élő magyarság 
egy kiemelkedő 
személyiségéne
k bemutatása. 

− A 
magyarországi 
németek 
kitelepítésének 
felidézése 
források 
alapján. 

− A 
magyarországi 
romák 
helyzetének, 
problémáinak 
bemutatása 
napjainkban. 

A 

magyarországi 

nemzetiségek, 

a 

magyarországi 

cigányság 

− A politikai rendszerek 
változásai és hatásaik a 
nemzetiségek helyzetére. 

− A cigányok/romák 20–21. 
századi története. 

− Demográfiai jellemzők és 
folyamatok. 

− Kulturális autonómia és 
kisebbségi jogok a mai 
Magyarországon. 

− Anyanyelvű oktatás és 
kultúra. 

 

TEVÉKENYSÉGEK: 

– Népszámlálási adatok, statisztikai adatsorok segítségével a határon túli magyarság 

létszámadatainak a nyomon követése 1920-tól a közelmúltig, következtetések 

levonása az adatokból. 

– Információk gyűjtése a magyar kisebbségek önszerveződésének, érdekvédelmének 

intézményeiről a 21. században. 
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TÉMAKÖR: Ismétlés, felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 44 óra 

 

 


