
MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ 

PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG 
ÁLTAL FENNTARTOTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZENT BENEDEK GIMNÁZIUM 

ÉS TECHNIKUM 
 

 

(1083 BUDAPEST, PRÁTER U. 11.) 

 

OM SZÁMA: 203492 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
 



1 

Tartalom 

Bevezetés ............................................................................................................................................. 5 

1. Az intézmény nevelési programja ................................................................................................ 6 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei és 

eljárásai .................................................................................................................................. 6 
1.1.1. Pedagógiai munkánk alapelvei, értékei ................................................................... 6 

1.1.2. Pedagógiai munkánk céljai...................................................................................... 8 
1.1.3. Pedagógiai munkánk feladatai ................................................................................ 9 
1.1.4. Pedagógiai munkánk eszközei, eljárásai ............................................................... 10 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok ............................................. 11 
1.2.1. A hitre nevelés területén elvégzendő feladataink................................................... 11 

1.2.2. Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladataink ............................................. 12 
1.2.3. A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladataink ............................... 12 

1.2.4. Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladataink ............................................. 13 
1.2.5. A nemzeti öntudat és a hazafias nevelés területén elvégzendő feladataink ........... 13 
1.2.6. A felelős állampolgárságra és a demokráciára nevelés területén elvégzendő 

feladataink ............................................................................................................. 13 

1.2.7. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén elvégzendő feladataink ............ 13 
1.2.8. A családi életre nevelés terén elvégzendő feladataink .......................................... 13 

1.2.9. A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladataink ..................... 14 
1.2.10. A másokért vállalt felelősség és az önkéntesség területén elvégzendő 

feladataink ............................................................................................................. 14 

1.2.11. A fenntarthatóság és a környezettudatosság területén elvégzendő feladataink ..... 14 
1.2.12. A pályaorientáció területén elvégzendő feladataink .............................................. 14 

1.2.13. A gazdasági és pénzügyi nevelés területén elvégzendő feladataink ...................... 14 
1.2.14. A médiatudatosságra nevelés területén elvégzendő feladataink ........................... 15 
1.2.15. A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink ............................................. 15 

1.2.16. Összegezve ............................................................................................................. 15 

1.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok ................................................... 16 

1.4. A közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok ............................................................................................................................... 17 

1.5. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és az 

osztályfőnökök feladatai ...................................................................................................... 20 
1.5.1. Pedagógusok feladatai........................................................................................... 20 
1.5.2. Osztályfőnök feladatai és hatásköre ...................................................................... 21 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenységek helyi 

rendje ................................................................................................................................... 21 
1.6.1. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek ................................. 22 
1.6.2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program .......................... 22 

1.6.3. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók 

segítése ................................................................................................................... 22 
1.6.4. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók segítése ...................................................... 23 
1.6.5. Ifjúságvédelemi feladatok ellátása ........................................................................ 24 

1.6.6. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység ................................................ 25 

1.7. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az iskolai döntési folyamatokban ....................... 25 

1.8. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a pedagógus és az iskola partneri 

kapcsolattartásának formái .................................................................................................. 26 
1.8.1. Iskolahasználók az iskolai közéletben ................................................................... 26 



 

2 

1.8.2. Szülők közösségét érintő együttműködési formák .................................................. 26 
1.8.3. Tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák .............................................. 28 

1.9. Vizsgaszabályzat .................................................................................................................. 29 
1.9.1. A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai ................................................. 29 
1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya .................................................................................... 29 
1.9.3. Vizsgaidőszakok ..................................................................................................... 30 

1.9.4. Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés ............................................................ 30 
1.9.5. A vizsgák előkészítése ............................................................................................ 30 
1.9.6. A vizsgák lebonyolítása.......................................................................................... 31 
1.9.7. A vizsgák követelményrendszere ............................................................................ 31 
1.9.8. A vizsgázás módja .................................................................................................. 31 

1.9.9. Osztályozó vizsga ................................................................................................... 32 
1.9.10. Különbözeti vizsga ................................................................................................. 32 
1.9.11. Pótló vizsga ............................................................................................................ 32 
1.9.12. Javítóvizsga............................................................................................................ 33 
1.9.13. Kisérettségi ............................................................................................................ 33 

1.9.14. Ágazati alapvizsga ................................................................................................. 33 
1.9.15. Előrehozott érettségi vizsga ................................................................................... 33 
1.9.16. Érettségi vizsga ...................................................................................................... 34 

1.9.17. Szakmai vizsga ....................................................................................................... 34 

1.9.18. A vizsgák értékelésének rendje .............................................................................. 34 
1.9.19. A vizsgatárgyak lehetséges részei .......................................................................... 34 

1.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai ................................................................................ 35 
1.10.1. Iskolaváltás ............................................................................................................ 35 
1.10.2. A felvételi eljárás különös szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei ..... 35 

1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása ............................................................... 36 

2. Az iskola helyi tanterve ............................................................................................................... 37 

2.1. A kerettanterv ...................................................................................................................... 37 

2.2. A kötelező és a nem kötelező tanórák és foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó 

tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon 

választható tanórák és foglalkozások megnevezése és száma ............................................. 37 

2.3. Az iskolai oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei ............................................................................................................ 37 

2.4. A nemzeti alaptantervben és a kerettantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 

megvalósításának részletes szabályai .................................................................................. 38 

2.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja ..................................... 39 

2.6. A választható tantárgyak és foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás 

szabályai ............................................................................................................................... 39 

2.7. Választható érettségi vizsgatárgyak ..................................................................................... 39 

2.8. A középszintű érettségi vizsga témakörei az egyes érettségi vizsgatárgyakból .................. 40 

2.9. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés fejlesztési feladatai és 

követelményei ...................................................................................................................... 40 

2.10. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái ............................................ 40 
2.10.1. Az iskola követelményrendszere ............................................................................ 40 
2.10.2. Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei .................................................................. 41 
2.10.3. Az ellenőrzés .......................................................................................................... 42 
2.10.4. Az értékelés ............................................................................................................ 42 
2.10.5. Az ellenőrzés és az értékelés pedagógiai szerepe .................................................. 42 



 

3 

2.10.6. Az ellenőrzés és értékelés gyakorlata .................................................................... 43 
2.10.7. A tanulmányi munka értékelésének és minősítésének érdemjegyei, osztályzatai 

és tartalma ............................................................................................................. 44 
2.10.8. Az egyes jegytípusok és súlyozásuk........................................................................ 45 
2.10.9. Az írásbeli számonkérés elvei, formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának 

értékelésében betöltött szerepe és súlya ................................................................ 45 

2.10.10. Az egyes tantárgyak és modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az 

évfolyam sikeres befejezéséhez .............................................................................. 47 
2.10.11. Összegzés ............................................................................................................... 47 

2.11. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei .................................................................. 47 
2.11.1. A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének alapelvei, 

követelményei és formái ......................................................................................... 47 
2.11.2. A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató 

szándékkal) ............................................................................................................ 49 
2.11.3. A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató 

szándékkal) ............................................................................................................ 50 

2.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai ................................................................................................................................. 51 

2.13. Projektoktatás ....................................................................................................................... 52 

2.14. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei .......................................... 52 

2.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő nemzetiségek 

kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag ............................................................... 53 

2.16. Az iskola egészségnevelési elvei ......................................................................................... 53 
2.16.1. Az iskolai egészségnevelési programban alkalmazható módszerek ...................... 53 
2.16.2. Feltételek, rendelkezésre álló eszközök ................................................................. 54 

2.16.3. Az iskolai egészségnevelés területei....................................................................... 54 
2.16.4. Az iskolai egészségnevelés színterei ...................................................................... 54 

2.16.5. Egészségnevelés a gimnáziumi nevelés és a szakképzés területén......................... 56 

2.16.6. Az egészségneveléssel kapcsolatban megfogalmazott céljaink.............................. 56 

2.16.7. Gyógytestnevelés.................................................................................................... 57 

2.17. Az iskola környezeti nevelési elvei ..................................................................................... 57 

2.17.1. Helyzetkép, adottságok .......................................................................................... 57 
2.17.2. Jövőkép – alapelvek és célok ................................................................................. 59 
2.17.3. Konkrét célok és feladatok ..................................................................................... 59 
2.17.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek .................................................................... 60 

2.17.5. Tanórán kívüli környezeti nevelési programok...................................................... 62 
2.17.6. A környezeti nevelésben használható módszerek ................................................... 62 

2.18. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések ........................................................... 63 

2.19. Az iskola fejlesztési programja a sajátos nevelési igényű tanulók részére .......................... 64 

2.20. A tanulók jutalmazásával összefüggő, valamint a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek .................................................................. 66 

2.21. Hittan oktatás ....................................................................................................................... 66 

3. Szakképzési program .................................................................................................................. 68 

3.1. Jogszabályi háttér ................................................................................................................. 68 

3.2. Szakképzésünk céljai és feladatai ........................................................................................ 68 

3.3. Szakképzésünk szervezési keretei ....................................................................................... 68 

3.4. A szakmai képzés rendszere ................................................................................................ 69 
3.4.1. Szakmai elméleti oktatás ........................................................................................ 69 
3.4.2. Szakmai gyakorlati képzés ..................................................................................... 69 



 

4 

4. Egészségfejlesztési program ....................................................................................................... 70 

5. Záró rendelkezések ..................................................................................................................... 78 

Függelékek ........................................................................................................................................ 79 

1. Függelék – Az iskola órahálói 

2. Függelék – Az iskola helyi tantervének részletes követelményei tantárgyankénti  és 

évfolyamonkénti bontásban 

3. Függelék – Az iskola szakmai programja 

  



 

5 

Bevezetés 

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által fenntartott Szent Benedek Gimnázium 

és Technikum (továbbiakban: ISKOLA) jogelődje 2009-ben kezdte meg működését, a Pannonhalmi 

Bencés Gimnázium egyik tagintézményeként. 2010-ben a tagintézmények különváltak a bencés 

gimnáziumtól, megalakult a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola. A 2021/2022. tanévtől 

az addigi budapesti tagintézmény – továbbra is bencés fenntartásban – önálló intézményként végzi 

oktató-nevelő munkáját. 

Küldetésnyilatkozat 

Iskolánk az ezer éves bencés oktatási hagyományokra épít. Számunkra fontos az egész ember, aki 

test, lélek és szellem egysége. A keresztény emberképből kiindulva tehát oktató-nevelő munkánk 

során a teljes embert szólítjuk meg. Arra törekszünk, hogy aki közösségünk tagja lesz, kapjon többet 

emberségben, tudásban és hitben egyaránt. Így valósul meg iskolánkban a bencések jelmondata, 

amely a boldog emberi élet, és az abban való állandó munkálkodás és kiteljesedés vágyát fogalmazza 

meg: Pax et Gaudium – Béke és öröm. 

Iskolánk alapvető céljai 

 általános műveltség gyarapítása, egyetemes kultúra közvetítése; 

 korszerű, több területen mobilizálható, piacképes tudás átadása; 

 eredményes felkészítés a sikeres érettségire és továbbtanulásra, illetve szakmai vizsgára; 

 a keresztény hit és erkölcs értékeinek tudatos felvállalása – a művelődés nemes, emberi eleméhez 

hozzáadva az isteni kinyilatkoztatás és a keresztény élet többletét is; 

 a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék elmélyítése, az ifjúság jellemének alakítása; 

 nemzeti értékeink és hagyományaik ápolása; 

 kreatív, innovatív, a világra nyitott személyiség formálása; 

 egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes fiatalok nevelése, 

akik biztos szellemi alapokon állva hasznos tagjai lesznek a magyar társadalomnak. 
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1. Az intézmény nevelési programja 

1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, 

eszközei és eljárásai 

1.1.1. Pedagógiai munkánk alapelvei, értékei 

Iskolánk lehetőséget akar adni azoknak a szülőknek, akik gyermekeiket katolikus nevelésben 

szeretnék részesíteni, ezért nyitva áll más keresztény egyházak hívei előtt is és mindenki előtt, aki 

elfogadja alapelveinket. 

Iskolánk olyan korszerű tudást közvetít, amely megfelel az állami követelményeknek, így felkészít 

az érettségire és a továbbtanulásra, illetve a szakmai vizsgákra. Ugyanakkor átfogó nevelésre és 

oktatásra törekszünk, amely döntően meghatározza mind az egyes tantárgyakban való oktatást, mind 

az iskolai élet alakítását. A bencés iskolák hagyományának megfelelően iskolánk több akar lenni, 

mint csupán oktatási intézmény. Ezért hangsúlyozzuk más, a hagyományos oktatáshoz kevésbé 

kötődő készségek felébresztését és lehetőség szerinti kifejlesztését is. 

Iskolánkban a tanórák szerves kiegészítését szolgálják a különböző sporttevékenységek, a 

közösségalakító, a természet megismerését is szolgáló túrák, a környezet- és természetvédelmi 

nevelést segítő oktatás, a tanulmányi kirándulások, a múzeum- és színházlátogatások, az előadások 

és az azt követő beszélgetések, a művészeti foglalkozások, a könyvtárhasználat, a pénzügyi 

ismeretek, a közlekedési ismeretek, az egészségügyi ismeretek és az elsősegélynyújtás, vagy az 

informatikai alapok elsajátítása. Tanulóink számára jelentős gazdagodást jelenthet ezek közül (a 

lehetőségek és helyi adottságok szerint) mind többnek a beépítése iskolánk életébe. 

Iskolánkban a hitre nevelésnek különleges helye és értéke van. Bízunk abban, hogy össze lehet kötni 

"az időleges és az örök célokat" a felnövekvő ember oktatásában és nevelésében. Tudjuk, hogy a hit 

nem emberi teljesítmény terméke, hanem Isten ajándéka, így tehát a hit elfogadása az egyes 

személyek szabad beleegyezését feltételezi. De azt is tudjuk, hogy "a hit hallásból ered", s ezért 

mindent megteszünk, hogy a hozzánk kerülő fiatalok a Szentíráson keresztül megismerkedjenek a hit 

elemeivel és az üdvösségtörténettel, hogy felébresszük bennük az igényt Isten keresésére és arra, 

hogy vágyakozzanak utána. Állandó "igehirdetésünkkel" Istenre irányuló kérdéseikre válaszolunk, 

személyes beszélgetéseinkkel ösztönözzük, kísérjük és támogatjuk törekvéseiket, és segítséget 

nyújtunk nekik, hogy meggyökerezzenek a személyesen elfogadott hitben. A Szent Benedek által 

hangsúlyozott istenkeresés intézményünk vallásos nevelésének alapja, ezért a hitoktatás nevelésünk 

szerves része. 

Iskolánk az ökumenizmus szellemében nyitott a más hitvallású keresztények előtt is. Az iskola 

szeretne az a hely lenni, ahol a felnövekvő fiatalok megtanulják megismerni a más hitvallású 

keresztények értékeket közvetítő hitvallását is. Így az egység építésén munkálkodva és a keresztény 

tanításban elmélyülve, hitből fakadó életre találnak. 

Iskolánk oktatásában, nevelésében és légkörében meghatározó tényező a benedeki Regulában 

hangsúlyozott "discretio", azaz a bölcs mértéktartás (64. fejezet). Benedeket bizalmatlanság tölti el 

a szélsőségekkel szemben, viszont nagyra értékeli a higgadtságot, a megfontoltságot, a 

kiegyensúlyozottságot és a körültekintést. Iskolánk arra törekszik, hogy megtalálja a helyes mértéket, 

a próbát kiállt értékek és a jelen kihívásai között. 

A középfokú oktatás nevelési és oktatási alapelvei azt a célt szolgálják, hogy növendékeink érettebb 

személyiségekké váljanak, akik világnézetüket majd meggyőződéssel vállalják, és képesek lesznek 

arra, hogy keresztény felelősséggel alakítsák életüket a családban, a hivatásukban, az egyházban és a 

társadalomban.  

A katolikus nevelés alapja és középpontja maga Krisztus. 
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A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős 

megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagukat és 

az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a folytonos 

önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül Isten és az 

emberek szolgálatára. 

„A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás elveinek; 

az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 803. kánon) 

Pedagógiai tevékenységünk alapjai a fent idézett elvárásnak megfelelően: 

 az alapvető emberi és szabadságjogok, valamint a gyermekeket megillető jogok érvényesítése; 

 a keresztény értékrend közvetítése; 

 az egymás iránti felelősség, bizalom, szeretet és tapintat; 

 az intellektuális igényesség és a kulturált stílus megnyilvánulása minden tevékenységében; 

 a keresztény erkölcsi normák betartása és betartatása; 

 az egészséges fejlődés érdekében az egyéni és közösségi érdekek egyensúlyban tartása; 

 az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vétele; 

 a nemzeti, etnikai kisebbségi azonosságtudat tiszteletben tartása és fejlesztése; 

 építés a tanulók öntevékenységére, önszerveződő képességére; 

 a szülőkkel, a kapcsolódó iskolákkal és egyházi közösségekkel való konstruktív együttműködés. 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak 

katolikus intézményünk egész pedagógiai működésében: 

 a diák személyisége a pedagógus személyiségének hatására fejlődik, ezért különleges felelősség 

hárul mind szakmailag, mind morálisan az oktatókra: „a katolikus iskola sajátos jellegének 

biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és tanúságtételén múlik”1; 

 a nevelésben (különösen a kezdetek során) fokozott szerepe van a szokások automatizálásának, 

ezért a szokások kialakítására kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia 

sokszorosan megtérül; 

 lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe, ezért arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig 

indokolt legyen; 

 nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek, értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált 

magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső 

békéjét” az érvényesülésnél; 

 döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása, valamint a pontosság, a 

fegyelem és az önfegyelem gyakorlása (ez a pedagógiai folyamatban részt vevő diákokra és 

pedagógusokra egyaránt vonatkozik); 

 az igényes követelmény meghatározása és végrehajtása következetességet tételez fel; 

 valljuk, hogy minden gyermek Isten gyermeke, ezért él benne egy olyan mag, amelynek 

kibontakozását segítve mindegyikük képes saját fejlődését irányítani a számára legmegfelelőbb 

irányba (számunkra ez azt jelenti, hogy feltétel nélkül szeretetre méltóak); 

 a kibontakozás-kibontakoztatás egy időbeli folyamat, amelyet kísérni kell, ezért az iskola világos, 

áttekinthető, kiszámítható kereteket biztosít ehhez a folyamathoz; 

 az egyéni fejlődés-fejlesztés kísérése személyes törődést és odafigyelést követel, amit a 

legteljesebb módon meg akarunk adni növendékeinknek, s hisszük, hogy mindez segíti őket a 

felelős, szabad választásban és az önmeghatározásban; 

 a tananyag átadása közben hozzásegítjük diákjainkat, hogy állandó érdeklődés fejlődjön ki bennük 

az új ismeretek és tapasztalatok iránt, hogy azokat kritikusan megvizsgálva beépítsék eddigi 

tudásuk rendszerébe; 

 az új ismeretek átadása közben diákjainkat megtanítjuk tanulni, ezzel hozzásegítjük őket a későbbi 

folyamatos fejlődéshez, felhívva figyelmüket az élethosszig tartó tanulás jelentőségére; 

                                                 
1 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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 segítjük diákjainkat, hogy munkájukban – melyben sikereket élhetnek meg – megleljék az alkotás 

örömét, ezáltal eljuthatnak az emberi munka tiszteletéhez és szeretetéhez, amely önmaguk és 

későbbi családjuk megélhetésének alapja; 

 felismerjük, megbecsüljük és diákjainkkal megszerettetjük a pedagógiai folyamatokban megjelenő 

értékeket (tárgyi, művészeti, erkölcsi); 

 kiemeljük egymás és a természeti környezet megbecsülését, az egymással való együttműködést és 

felelősségvállalást, a hűséget, egyszóval a szeretetet; 

 célunk újra felfedeztetni diákjainkkal nemzetünk igazi értékeit, amely nyelvi és kulturális 

közegünk, mert reméljük, hogy ezáltal a nálunk tanulók rátalálnak közösségi gyökereikre; 

 minden egyes tanuló képességeit és adottságait mérlegeljük, s ennek megfelelően a differenciált 

pedagógia módszereit alkalmazzuk; 

 igyekszünk bevonni őket a keresztény közösség életébe, és a tapasztalatra épülő hitoktatás által 

növeljük hitüket; 

 lakóhelyüktől és szociális helyzetüktől függetlenül biztosítjuk a minőségi tudáshoz, a közösséghez 

és a keresztény szellemben történő neveléshez való hozzáférést, így pedagógiai munkánknak 

meghatározó jelentősége van az esélyteremtés és a társadalmi mobilitás elősegítésében. 

1.1.2. Pedagógiai munkánk céljai 

Pedagógiai munkánk 

 segítse a diákokat abban, hogy 

▪ a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

▪ gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, 

▪ Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, 

▪ tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré 

váljanak; 

 cselekvő elkötelezettségre nevelje diákjainkat az igazság és az igazságosság, a jó és a szép iránt; 

 fejlessze tanulóink harmonikus személyiségének kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi 

és testi képességeit, 

 a gyermekek, a szülők, egyéb partnereink és környezetünk elégedettségére törekedjen; 

 a hitéletbeli fejlődés, a tudás, a fegyelem, valamint a sikeres vizsgákra és a továbbtanulásra való 

felkészítés fontosságát hangsúlyozza; 

 a diákok morális és esztétikai szemléletét alakítsa; 

 tanulóink kognitív és kommunikációs képességeit segítse; 

 az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényt fejlessze; 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket 

és alapkészségeket fejlesszen; 

 megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, melynek segítségével iskolánk 

tanulói a haza felelős polgárává váljanak; 

 a kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze; 

 reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre nevelje diákjainkat; 

 kimunkálja az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és – az életkornak, fejlettségi foknak, 

saját személyiségjegyeknek megfelelő – készségeit, hogy ezáltal minden tanulónk képessé váljék 

az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre; 

 magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel, hatékony szakmai munkával fejlessze a tanulók 

önálló problémamegoldó és gondolkodó képességét, készségét és kreativitását; 

 a liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat; 

 nagy művészek és tudósok hithez, egyházhoz való viszonyát, valamint a gondolkodásra és a 

szellem fejlődésére gyakorolt hatását állítsa példaként tanulóink elé; 

 ismertesse meg diákjainkkal magyarságunk gyökereit (nyelv, történelem, magyarságtudat), hogy 

ezáltal is fejlődjön tanulóinkban a hazafiság érzelemvilága; 

 hagyományainkat, ünnepeinket megismertesse, átörökítse, élővé tegye; 

 alakítsa ki tanulóink igényét a kulturált szórakozásra, valamint a tartalmas és tartós kapcsolatokra; 



 

9 

 ismertesse és értesse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat; 

 biztosítsa a tanulók számára az alapkészségek megszerzését és azokat a kulcskompetenciákat, 

amelyek elengedhetetlenek a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodáshoz, valamint a 

változások befolyásolásához, így saját sorsuk alakításához is; 

 tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését; 

 fejlessze a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges és az egész életen át tartó tanulás 

megalapozását szolgáló képességeket, hogy diákjaink megtalálják helyüket a családban, a 

társadalomban és a munka világában; 

 a kompetencia alapú oktatás megvalósításával támogassa a tehetséges tanulókat, illetve segítse a 

hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat; 

 szorgalmazza a digitális írástudás elterjesztését; 

 egyénre szabottan fejlessze a tanulók kulcskompetenciáit; 

 fejlessze az egyén tanulási kompetenciáját, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át 

tartó tanulás folyamatában formálódik. 

1.1.3.  Pedagógiai munkánk feladatai 

A katolikus köznevelési intézmény kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény 

szellemű formálását. „Ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom 

e téren nem teszi meg, ami rajta áll.” 2 

Ezért intézményünk fontosnak tartja a következőket: 

 egyéni élmények szerzését és az egyéni képességek kibontakozását segítjük a hitélet erősítését 

szolgáló programokban, a tanórai munkában és a tanórán kívüli tevékenységekben is; 

 tanulóink szeressék és ismerjék meg tágabb és szűkebb környezetüket, ezért feladatunk, hogy 

megismertessük diákjainkkal országunk, városunk és iskolánk múltját, hagyományait és jelenét 

(különösen a történelem és osztályfőnöki órák keretében, emellett bekapcsolódunk városunk, 

kerületünk és a területi plébánia életébe, lehetőség szerint részt veszünk a rendezvényeken és 

megemlékezéseken, valamint kialakítjuk és ápoljuk saját iskolai hagyományainkat); 

 kiemelten kezeljük az ország és a Kárpát-medence megismerését, a környező országokban élő 

magyarság életének megismerését, valamint az Európához való tartozásunka; 

 fejlesztjük a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a morális 

kérdések megítélését (különösen az osztályfőnöki órákon, az egyes tantárgyak elsajátítása során, 

valamint a közösséget érintő intézkedések révén); 

 tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatjuk az egyéni képességek kibontakozását; 

 a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyzeteket teremtünk; 

 felmutatjuk szentek, ismert egyházi és elismert világi személyiségek követésre méltó példáit; 

 személyre és konkrét közösségekre szabott feladatokkal segítjük a személyes meggyőződés, 

valamint a keresztény világszemlélet kialakítását és érzelmi-szellemi megerősítését; 

 konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező alkotó közösségeket 

hozunk létre, ahol a tanuló a (kis)közösségben való élet során fejleszti önismeretét, akaratát, 

együttműködési készségét, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját; 

 törekszünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak; 

 megismertetjük tanulóinkat az etikus társadalmi és gazdasági viselkedésmódokkal, ezáltal is 

hozzájárulva Magyarország gazdasági fejlődéséhez; 

 minden képzési területünkön tantárgyszerűen foglalkozunk élő környezetünk egészségének és 

egységének megóvásával, valamint a minket körülvevő élettelen környezet védelmével; 

 kialakítjuk diákjainkban a saját maguk iránti esztétikai igényt; 

 ahhoz, hogy diákjainkban kialakuljon az egészséges életmód iránti igény,  

 kialakítjuk és folyamatosan fejlesztjük diákjainkban az egészséges életmód iránti igényt, 

megismertetjük velük az egészséges életmód szabályait és a káros szenvedélyek elkerülésének 

                                                 
2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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lehetőségeit (különösen osztályfőnöki órákon, az egyes tantárgyak oktatása során, iskolai 

rendezvényeinken és a védőnő segítségével) – arra törekszünk, hogy diákjaink minél többet 

tudjanak erről a témáról, így ellent tudjanak állni a kísértésnek, bátran nemet tudjanak rá mondani; 

 az iskolai nevelés-oktatás során igyekszünk élet közeli tanulási környezetet teremteni, ezáltal 

törekedve arra, hogy tanulóinkat magas szintű, gyakorlati értékkel bíró, korszerű és jól használható 

tudáshoz jutassuk; 

 diákjainkat a javakkal való okos gazdálkodásra, a munkában való megbízhatóságra, a munka útján 

történő értékteremtés fontosságára, a minőségi munkavégzésre és a gazdaság világában való 

eredményes szerepvállalásra neveljük; 

 kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös, globális problémákra; 

 nyitottak vagyunk a különböző kultúrákra; 

 a tanulási stratégiák alkalmazásában a sokszínűségre törekvés tevékenységrendszerét biztosítjuk. 

1.1.4.  Pedagógiai munkánk eszközei, eljárásai 

Pedagógiai munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, 

értelmi fejlettségéhez, képességeihez, valamint a pedagógusok személyiségéhez és felkészültségéhez. 

Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kombinációja. 

Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, az osztályzást, a jutalmazást. 

Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-oktató 

munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük alapján 

csoportosítsuk, az alábbiak szerint: 

 meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás…); 

 tevékenységszervezés módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos módszerek, gyakorlás); 

 magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret…); 

 jutalmazás és büntetés formái (részletesen iskolánk házirendje szabályozza); 

 nevelés sikerét veszélyeztető körülmények elkerülését elősegítő módszerek (személyes kapcsolat, 

felügyelet, ellenőrzés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom…). 

Pedagógiai munkánk során alkalmazzuk az alábbi eszközöket, eljárásokat: 

 előnyben részesítjük azokat a szervezési megoldásokat, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

 célszerűen használjuk az infokommunikációs eszközöket; 

 a tanulást úgy szervezzük meg, hogy diákjaink cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket (pl. tevékenykedtetésre épülő tanulásszervezés, projektoktatás, témahét, 

tantárgyak tömbösítése); 

 a nevelési-oktatási folyamatot úgy kell megszerveznünk, hogy az elősegítse a tanulók szilárd 

alapkészségeinek kialakítását, előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, illetve 

adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

 az osztálymunkában, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni 

nevelésében-oktatásában alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

 sajátos tanulásszervezési megoldásokat alkalmazunk a különleges bánásmódot igénylő, tanulási 

vagy más nehézséggel küzdő, illetve sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelési-oktatási 

feladatainak ellátása során; 

 az SNI tanulók esetében sérülés specifikus fejlesztést, egyéni haladást alkalmazunk (a szakértői 

véleményben foglaltaknak megfelelően); 

 pedagógiai munkánk alapelve a tanulókhoz legjobban alkalmazkodó differenciálás (a feladatok 

kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben és az értékelésben); 

 a hátrányos helyzetű tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazzuk a feladathoz 

illeszkedő tanulásszervezési technikákat; 

 a tanítási-tanulási helyzeteknek, a tanulásszervezési módoknak és értékelési eljárásoknak 

alkalmazkodniuk kell az egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez is, hogy azok 
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támogassák a tehetségek felkutatását és kibontakoztatását (valamely műveltségterület tantárgyi 

bontás nélküli oktatása, pl. moduláris oktatás, epocha); 

 különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló szervezeti formákat kell kialakítanunk az iskolai és az iskolán kívüli munkában, valamint 

az iskolák közötti együttműködésben is. 

1.2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

A legfontosabb általános emberi értékek mind keresztény hitünkben gyökereznek, és Jézus életében 

mutatkoznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust kell állítanunk, a körülöttünk 

élő emberek közül pedig az őt követő, hiteles személyeket. Be kell mutatnunk, hogy a hegyi beszéd, 

a szeretethimnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig hosszú 

folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind emberi 

példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. 

A középiskolai nevelés nehézségeinek kiindulópontja az, hogy a tanulók már részben kialakult – 

jórészt másutt és más körülmények között kialakult – személyiséggel érkeznek meg hozzánk. Így első 

feladatunk a tanulók személyiségének megismerése, a középiskolai életbe való beépítése és 

megfelelően történő aktivizálása. Ez a feladat nemcsak az osztályfőnökök munkájának része, hanem 

minden pedagógusé, hiszen a személyiség nemcsak a tulajdonságokat, hanem a képességeket és 

készségeket is magába foglalja. 

Minden gyermekben más értéket lehet felfedezni, mást kell kibontani. Így az általános emberi 

értékeken túl mindig szem előtt kell tartani azokat is, amelyek csak arra a gyermekre, fiatalra 

jellemzőek. Így alakul ki egy személyes nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

A nevelőhöz való viszony is sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú 

baráti kapcsolatig. 

Gimnáziumban a tizenkettedik évfolyam jelentősége rendkívül nagy (technikumban a tizenharmadik 

évfolyamé), hiszen a tanulók továbbtanulási és pályaválasztási döntéshelyzetbe kerülnek. A helyes 

döntés alapja a reális önkép kialakulása, mely az előző évek helyes értékelésén alapulhat. A tanári 

munka egyik legnehezebb feladata éppen az, hogyan vezessük rá tanítványainkat a helyes 

önértékelésre, a megfelelő pályaválasztásra. Ebben a folyamatban kiemelkedő a tanárok 

pályaorientációs tevékenysége. Fontos, hogy ez az osztályban tanító összes tanár feladata, hiszen a 

sokféle érdeklődésű diák sokféle irányítást kíván. 

A nevelő-oktató munkát és a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a 

pedagógusok ezzel kapcsolatos tevékenységét és módszertani kultúrájának fejlesztését 

iskolapszichológus és ifjúságvédelmi felelős segítheti. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a 

személyiségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket. 

1.2.1. A hitre nevelés területén elvégzendő feladataink 

 a hitre nevelés szője át iskolánk mindennapi életét; 

 a hitéleti nevelés személyre szabott legyen, alkalmazkodjon a tanulók hitéleti múltjához és 

életkorához; 

 diákjaink ismerjék és tartsák be az Istentől kapott parancsokat (főparancs, tízparancsolat), mint a 

valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényeit, mert ezek az Isten iránti és embertársaik iránti 

kötelességeiket összegzik; 

 alakuljon ki tanulóinkban az erényes élet igénye (állandó készség a jó akarására és megtételére); 
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 diákjaink tartsák be a négy sarkalatos (kardinális) erényt: 

▪ okosság (az a begyakorolt körültekintés, józan ítélőképesség, mely által az általános erkölcsi 

irányelveket mindennapi tetteikben a körülmények mérlegelésével alkalmazzák); 

▪ igazságosság (adják meg mindenkinek, ami neki jár: Istennek a teremtményi hódolatot; a 

közösségeknek, hazának, társadalomnak kötelességeik teljesítését; embertársaiknak a velük 

való kapcsolatoknak és megállapodásoknak megfelelő javakat, szolgáltatásokat, tartozásokat); 

▪ erősség (rendelkezzenek a lélek erejével, legyenek állhatatosak a jó ügyekben és a 

szorongatások, szenvedések, küzdelmek közepette is); 

▪ mértékletesség (gyakorolják be és uralkodjanak az emberi szenvedélyek fölött, mind testi 

természetű dolgokban (falánkság, élvezetek, nemi vágy, mozgás…), mind a szellemiekben 

(harag, kíváncsiság, rendetlen kívánság, túlzásokra való hajlam…); 

 tanulóink ismerjék meg az isteni erények célját, Istennel való kapcsolatát, adományait, és értsék 

meg, hogy mindezek csak az ő együttműködésünkkel bontakoznak ki: 

▪ HIT (a legfőbb Igazság szavának, igéjének feltétlen elfogadása annak alapján, hogy Isten nem 

téved, és nem téveszt meg); 

▪ REMÉNY (bizalomteljes ráhagyatkozás a legfőbb Jóra, aki minket üdvözíteni tud és akar, 

illetve életünknek az öröklét felé irányítottsága, vakmerőség nélkül, de Isten irgalmában bízva); 

▪ SZERETET (akaratunk minél teljesebb egyesülése Istennel, aki maga a Szeretet, valamint 

felebarátaink szeretete Istenre való tekintettel és Isten példája szerint – a szeretet gyümölcsei: 

a béke, az öröm, valamint a megbocsátó és adakozó jóindulat); 

 diákjaink tartsák be az evangéliumi parancsokat és tanácsokat, hogy a bűnt elkerüljék, és a jót 

tegyék, valamint képességeiknek megfelelően legyenek példamutatóak cselekedeteikben, 

igazságban és szeretetben, az iskolai közösségben, majd a munkahelyükön, illetve családjuk és 

embertársaik körében; 

 tanulóink legyenek együttműködőek, minden igazi jócselekedetükben érezzék a kegyelem hatását. 

1.2.2. Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladataink 

 önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, megalapozása, fejlesztése; 

 megismerés képességének fejlesztése; 

 önismeret, céltudatosság kialakítása; 

 kerettantervre (szakképzési programtervre) épülő helyi tantervben (szakmai programban) leírt 

egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint az ezekre épülő differenciálás. 

1.2.3. A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladataink 

 alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása, 

 tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, cselekedeteikért és azok következményeiért viselt 

felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük 

elősegítése; 

 pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése; 

 életszerű helyzetek bemutatásával a diákok felkészítése az életben sajnos elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra; 

 tanulóink segítése, hogy helyes válaszokat találjanak erkölcsi és életvezetési problémáikra; 

 az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítésmódokat 

felölelő megértetése, megvitatása; 

 a diákjaink életében nélkülözhetetlen készségek (kötelességtudat, mértéktartás, együttérzés, 

segítőkészség, tisztelet, együttműködés…) megalapozásához és fejlesztéséhez szükséges tanári 

példamutatás biztosítása, az iskolai közösség élet támogatása; 

 tanulást elősegítő beállítódások kialakítása (az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át, az 

intellektuális érdeklődés felkeltéséig) hasson ki tanulóink egész felnőtt életére, és segítse elő 

helytállásukat a munka világában is. 
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1.2.4. Az érzelmi nevelés területén elvégzendő feladataink 

 a tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre, aktivitásra késztető érzelmek 

kialakítása; 

 szociális kompetenciák fejlesztése; 

 helyes arány kialakítása az érzelmek kimutatásában. 

1.2.5. A nemzeti öntudat és a hazafias nevelés területén elvégzendő feladataink 

 diákjaink ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait; 

 tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, 

költők, sportolók munkásságát; 

 sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza, a magyarság és az itt élő kisebbségek 

megismeréséhez és megbecsüléséhez vezetnek; 

 alakuljon ki bennük a közösséghez való tartozás, a hazaszeretet és az a felismerés, hogy szükség 

esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége; 

 Európa a magyarság tágabb hazája, ezért a tanulók – magyarságtudatukat megőrizve – ismerjék 

meg a földrész történelmét és sokszínű kultúráját; 

 tájékozódjanak az egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az 

ezeket kezelő nemzetközi együttműködési formákról.  

1.2.6. A felelős állampolgárságra és a demokráciára nevelés területén elvégzendő feladataink 

 diákjainkban alakuljon ki a törvénytisztelet, az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, 

melyet az erőszakmentesség és a méltányosság jellemez; 

 tartsák be az együttélés szabályait, aktívan vegyenek részt a közügyekben; 

 rendelkezzenek kreatív, önálló kritikai gondolkodással és elemzőképességgel; 

 alakuljon ki bennük a megfelelő vitakultúra; 

 a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások során alakuljon ki 

diákjainkban a felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság és a kölcsönös elfogadás. 

1.2.7. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése terén elvégzendő feladataink 

 elő kell segíteni tanulóink kedvező adottságainak, szellemi és gyakorlati készségeinek kifejezésre 

jutását és kiművelését, és támogatni kell azt a folyamatot (a személyes tapasztalatok és a 

megszerzett ismeretek tudatosítását), melyen mindez alapszik; 

 hozzá kell segíteni őket ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, empátiára és 

kölcsönös elfogadásra; 

 a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatni kell őket abban, hogy érezzék, alakítani tudják 

fejlődésüket, sorsukat, életpályájukat; 

 a megalapozott és helyes önismerettel váljanak képessé arra, hogy másokat megértsenek és 

tiszteljenek, hogy szeretetteljes emberi kapcsolatokat létesítsenek, valamint boldog, egészséges és 

kulturált egyéni és közösségi életet tudjanak kialakítani. 

1.2.8. A családi életre nevelés terén elvégzendő feladataink 

 a család szerepét erősítő erkölcsi normák és harmonikus családi minták közvetítése; 

 a fiatalok erkölcsi érzékének, önismeretének, testi és lelki egészségének, közösségi létének 

alakítása, valamint a szexuális kultúra kérdéseinek erkölcsös megválaszolása; 

 diákjaink felkészítése a felelős párkapcsolat kialakítására, valamint a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezelésére. 
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1.2.9. A testi és lelki egészségre nevelés területén elvégzendő feladataink 

 az egészséges életmódra nevelés során segítsük hozzá diákjainkat az egészséges testi és lelki 

állapot örömteli megéléséhez; 

 tanulóinknak legyen igénye a helyes táplálkozásra és a mozgásra; 

 legyen igényük és a stresszkezelés módszereinek alkalmazására, illetve szükség esetén ismerjék 

és használják ezeket a technikákat; 

 legyen igényük és legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására és gondozására, valamint 

társas viselkedésük szabályozására és a társas konfliktusok kezelésére; 

 sajátítsák el az egészséges életmód elveit és lehetőleg azok szerint éljenek; 

 a családdal együttműködve felkészítjük diákjainkat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, 

továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és 

anyagok felismerésében, valamint a váratlan helyzetek kezelésében; 

 arra ösztönözzük és tanítjuk diákjainkat, hogy bármilyen helyzetben el tudják utasítani a káros 

függőségeket, hogy bennük ilyen szokások ne alakuljanak ki. 

1.2.10. A másokért vállalt felelősség és az önkéntesség területén elvégzendő feladataink 

 diákjainkban alakuljon ki az akadályozott, hátránnyal élő, beteg, sérült vagy fogyatékos 

embertársaik iránti együttérző és segítő magatartás; 

 a saját élményű tanuláson keresztül fejlesztjük tanulóink szociális érzékenységét és képességét 

(együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), mert ezek 

gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez; 

 pedagógusaink szenteljenek figyelmet minden tanuló képességbeli és társadalmi különbözőségére. 

1.2.11. A fenntarthatóság és a környezettudatosság területén elvégzendő feladataink 

 tanulóink ismerjék és becsüljék az életformák gazdag változatosságát; 

 használják az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, tekintettel azok 

megújulási képességére; 

 meghatározó legyen számukra a természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás; 

 legyenek felkészültek a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására, 

ismerjék meg azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat vagy 

válságokat idézhetnek elő; 

 tevékenyen kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük természeti és társadalmi 

értékeinek és sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

1.2.12. A pályaorientáció területén elvégzendő feladataink 

 olyan átfogó képet kell nyújtanunk tanulóinknak a középfokú iskolarendszer és a munka világáról 

és kapcsolatáról, amely révén kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek 

megfelelő területeken, és képessé válnak hivatásuk megtalálására, foglalkozásuk és pályájuk 

kiválasztására, és az ahhoz vezető erőfeszítések megtételére; 

 fejlesztenünk kell tanulóinkban a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos helyes magatartásmódokat és azok kezelését. 

1.2.13. A gazdasági és pénzügyi nevelés területén elvégzendő feladataink 

 diákjainknak hasznosítható ismeretekkel kell rendelkezniük a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a 

vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és 

folyamatokról; 

 ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a 

pénz világa és a fogyasztás területén; 

 tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát; 
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 lássák világosan a rövid és hosszú távú céljaikat, ezek kapcsolatát az elérésükhöz szükséges és a 

rendelkezésükre álló erőforrásokkal; 

 értsék az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát. 

1.2.14. A médiatudatosságra nevelés területén elvégzendő feladataink 

 növendékeink értsék és helyesen használják az új és a hagyományos médiumok nyelvét, felelős 

résztvevői legyenek a nyilvánosságnak; 

 ismerjék a média működését és hatásmechanizmusait, a média és a társadalom közötti kölcsönös 

kapcsolatokat; 

 ismerjék a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének 

módjait, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségét; 

 készüljenek fel a médiumoktól erősen befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű 

megszervezésére, tudatos alakítására. 

1.2.15. A tanulás tanítása területén elvégzendő feladataink 

 a pedagógus keltse fel a tanulók érdeklődést az iránt, amit tanít, és adjon számukra útbaigazítást a 

tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban; 

 tanítsa meg diákjait arra, 

▪ hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; 

▪ hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; 

▪ hogyan mozgósíthatók az előzetes ismeretek és tapasztalatok; 

▪ melyek az egyénre szabott tanulási módszerek, és miként működhetnek együtt csoportban; 

▪ hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, akár szó szerint is a tanult szövegek, fogalmak, 

meghatározások, képletek…; 

 tegye képessé tanítványait arra, hogy új helyzetekben is alkalmazni tudják a megszerzett tudást; 

 folyamatosan növelje – a tanulók testi és szellemi teljesítményének lehetősége szerint – a tanulás 

eredményességét; 

 értékelje a tudás minőségét. 

1.2.16. Összegezve 

A helyi tanterveket (és a szakmai programot) is magába foglaló jelen pedagógiai programunk 

összeállításánál elsődleges szempont volt a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan 

követelmények meghatározása, amelyek ösztönzik a személyiségfejlesztő nevelést-oktatást. 

Nevelési programunk összeállításánál ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

 színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka; 

 fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztény gondolkodási képességét, együttműködési 

készségét fejlesszék, és eddzék a tanulók akaratát; 

 járuljunk hozzá a tanulók életmódjának, motívumainak, szokásainak és értékekkel történő 

azonosulásának fokozatos kialakításához, meggyökerezéséhez; 

 a személyiségfejlesztés folyamatában meg kell valósulnia a következő értékek egyensúlyának: 

▪ biológiai lét értékei (élet tisztelete, egészség értéke); 

▪ személyiségmérések eredményei (a „személyre szabott”, egyéni szükségletekre épülő 

neveléshez szükséges a személyiség elmélyült és pontos ismerete); 

▪ az „én” harmóniájára vonatkozó értékek (önismeret, önértékelés, önbizalom, önművelés, 

megfontolt ítélőkészség, önfegyelem…); 

▪ társas kapcsolatok értékei (nyitottság, befogadó készség, tisztelet, szolidaritás, szeretet, 

tolerancia); 

▪ társadalmi eredményesség értékei (folyamatos tanulás, problémaérzékenység, kreativitás, 

szellemi igényesség); 

▪ a humanizált társadalom- és világkép értékei (pl. hazaszeretet, egyetemes emberi jogok 

tiszteletben tartása, hazai és egyetemes kultúra értékeinek megbecsülése); 
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 diákjainkban mélyüljön el a hazájuk iránti szeretet; 

 kiemelt figyelmet igényel a rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság kezelésének a 

képessége egyéni és társadalmi szinten egyaránt; 

 szociális és állampolgári kompetencia tudatos, pedagógiailag tervezett fejlesztése, amely 

elengedhetetlenül szükséges a tanulók hatékony társadalmi beilleszkedéséhez, az együttéléshez és 

a társadalomban való részvételhez; 

 a belső csendre, elmélyülésre való igény felkeltése; 

 hűség Istenhez és embertársainkhoz; 

 diákjaink tiszteljék az emberi jogokat és a demokrácia értékeit, sajátítsák el az aktív és felelős 

állampolgári magatartáshoz szükséges részképességeket; 

 tanulóink számára legyen fontos a felelősség önmaguk, mások és a teremtett világ iránt; 

 diákjaink rendelkezzenek kellő önállósággal, ismerjék meg és kontrollálják önmagukat; 

 az emberközpontú (nem csak gyermekközpontú) iskola megvalósulását szeretnénk elérni, ahol 

lehetőség nyílik a harmonikus személyiség alakulására; 

 a személyiségfejlesztés elsődleges eszközének a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk. 

A nevelés célja, hogy a diákok személyisége helyes irányban fejlődjön. E munka során egyes 

tulajdonságokat erősíteni kell, míg másokat kezelni, helyére tenni. Így alakul ki egy személyes 

nevelési ideál, amely felé a nevelésnek tartania kell. 

A nevelés nagy feladata, hogy a hamis értékeket valóban negatívvá tudja tenni, és a diákok 

természetes becsvágyát, sikerre törekvését a keresztény szellemmel átitatva helyes irányba terelje. 

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 rendelkezzenek alapvető erkölcsi ismeretekkel; 

 vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) vegyenek részt egyházi programokban; 

 alakuljon ki bennük az előítéletek felismerésére, tudatosítására való képesség; 

 egyaránt tiszteletteljesen, szépen beszéljenek társaikkal, tanáraikkal, az iskola más dolgozóival és 

vendégeivel is; 

 legyen fontos számukra mindenki testi és lelki egészségének megőrzése, biztosítása; 

 munkájukat alaposan, rendszeresen és pontosan végezzék; 

 a rájuk bízott feladatokat lelkiismeretesen végezzék el; 

 készüljenek fel az esetleges pályamódosításokra; 

 őrizzék meg a személyes méltóságukat; 

 alakuljon ki bennük az önfejlesztés, önművelés igénye és szokása; 

 váljanak tudatos fogyasztókká, tudják mérlegelni a döntéseikkel járó kockázatokat, tudjanak 

eligazodni a fogyasztási javak, szolgáltatások, marketinghatások és viselkedésmódok között; 

 alakuljon ki bennük az okos gazdálkodás képessége és a személyes felelősségen alapuló 

környezettudatos magatartás; 

 felelősen tartsák be iskolánk házirendjét. 

1.3. A teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

A hozzánk kerülő fiatalok életüknek az egyik legkritikusabb, legsérülékenyebb időszakában vannak. 

A serdüléssel a szülői kapcsolatok gyengülnek, erősödik a kortárs csoportok és az különböző egyéb 

információhordozók szerepe a tanulásban és felvilágosításban. Ebben az időszakban érdemi hatást 

lehet gyakorolni személyiségfejlődésükre, amely nagymértékben meghatározza az életmódjukban 

később kialakuló szokásaikat, preferenciáikat. Ezért az iskola tehát a családi környezet mellett a 

szocializációnak azon színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészséges életmód és az 

egészségkárosító tényezők megismerésére, valamint az egészségesebb életvitel készségeinek és 

magatartásmintáinak kialakítására, begyakorlására. 

A teljes körű egészségfejlesztés alapelve és céljai: 

 segítse a diákokat a testi és a lelki egészségük harmóniájának megteremtésében, valamint az 

egészséges életmód kialakításában és megtartásában; 
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 bővítse, korszerűsítse az oktatók és a tanulók egészségi ismereteit; 

 fejlessze az életvezetési képességeket; 

 tervezetten, ütemezetten hajtsa végre az iskolai egészségnevelési tevékenységet; 

 legyen biztosított az oktatási-nevelési tevékenységhez az egészséges környezet; 

 erősítse a környezet egészségtámogató jellegét; 

 fejlessze a tanulók felelősségérzetét egészségük megőrzése érdekében; 

 készítse fel a tanulókat az őket érő stressz-hatások feldolgozására; 

 segítse elő a környezet- és egészségtudatosság erősödését; 

 valósítsa meg a mindennapi testedzést; 

 terjedjen ki a mentálhigiénés nevelésre is; 

 tervezett formában biztosítsa az iskola-egészségügyi ellátást; 

 koordinálja az egészségfejlesztésben érdekelt partnerek együttműködését. 

1.4. A közösségfejlesztéssel és az iskola szereplőinek együttműködésével 

kapcsolatos feladatok 

Az ember természeténél fogva közösségi lény. A kisebb közösségek létjogosultságát mindig az adja, 

hogy tagjai egymást bizonyos értékek megszerzésére, megvalósítására és megőrzésére segítik. Igazi 

erőforrásunk azonban az a nagy közösség, melyre Krisztus üzenete közvetítését, lelki irányításunkat, 

az istendicséret folytatását bízta a földön: az Egyház, ami a kinyilatkoztatott tanítás átadásával és 

magyarázatával, az apostoli idők óta adott parancsok és tanítások által, valamint hagyományaival és 

szokásaival is formál minket napról napra, Krisztus hasonlóságára. 

Az iskolai közösségnek törekednie kell a Szent Benedek és Don Bosco által is hangsúlyozott 

személyes embertársi kapcsolatra, tanár és diák, tanár és tanár, diák és diák között egyaránt. Ennek 

az iskola más szükséges elvárásaival szemben elsőbbsége van. E személyes kapcsolatokból kialakuló 

közösségünknek ugyanis döntő jelentősége van a nevelés sikerében. Az iskola csak akkor tud 

értelmesen és sikeresen nevelni és tanítani, ha él a tanárok és a diákok között a bizalom és az 

összetartozás. 

A közösség formálása, alakítása nem egyetlen tantárgy feladata, mert a nevelő-oktató folyamat 

egészét áthatja, kiterjed a szabadidős tevékenységekre, közös cselekvésekre és a diákok öntevékeny 

szerveződéseire is. 

Fontos, hogy a közösség váljék színterévé az egyéni tehetség kibontakozásának és fejlesztésének. 

Váljék olyan forrássá, amelyből az egyén erőt meríthet, továbbá segítsen a tanulók esetleges 

problémáinak, konfliktusainak megoldásában is. 

A pedagógusok számára talán az egyik legnehezebb feladat a tudatos közösségfejlesztés, hiszen az 

iskolai teljesítmény, a jövő építése alapvetően individuális tevékenység: az iskolában folyó tételes, 

következményekkel járó értékelés az egyéni teljesítményt méri, s ezt látszólag nem befolyásolja a 

tanuló közösségben elfoglalt helye. 

Mind a közösségfejlesztés, mind a személyiségfejlesztés sikerének alapja nevelőtestület műveltsége, 

intelligenciája, fegyelmezett céltudatossága, szerető-megengedő igényessége, humorérzéke és 

következetessége. E tulajdonságok biztosítják a testület hitelességét. 

Törekedni kell olyan pedagógus közösség kialakítására, amely összehangolt követeléseivel és 

nevelési eljárásaival az egyes osztályokat, csoportokat vezetni és tevékenységüket koordinálni tudja. 

Törekedni kell arra is, hogy az iskolán kívüli életben különböző szervezetekhez tartozó fiatalok 

létrehozzák az iskola vallási közösségét a hitoktatók irányításával, és a többi pedagógus aktív 

részvételével. 

A közösségek kialakításában, fejlesztésében kiemelt szerepet kapnak az osztályfőnökök, a 

diákönkormányzatot segítő tanár és az iskolapszichológus (ha van). 
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Az iskola tanulói az egyes tantárgyakban való jártasság kialakítására, elmélyítésére, illetve a 

tehetségek kibontakoztatására diákköröket, önképzőköröket hozhatnak létre, amelyhez szakmai 

segítséget kérhetnek tanáraiktól. 

A közösségfejlesztés fő területei: 

 tanórák (hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák); 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozások; 

 iskolai lelki programok (Veni Sancte, Te Deum, iskolamisék, adventi gyertyagyújtások, lelki 

napok, rekollekciók, zarándoklatok…); 

 iskolai hagyományok, ünnepségek és egyéb programok (gólyatábor, gólyahét, DÖK nap, 

szalagavató, ballagás, Szent Benedek Nap, Szent Benedek Verseny, iskolai sportrendezvények, 

nemzeti ünnepeink, megemlékezések…); 

 diákönkormányzat munkája. 

Egy új osztályközösség kialakítását hatékonyan segíti az első tanítási napokat közvetlenül megelőző 

gólyatábor. Az iskolába bekerülő új osztályok diákjai még nem alkotnak közösséget, de a táborban 

játékos formában megismerhetik egymást, és különböző csapatépítő feladatok segítségével 

megkezdődhet egy jó közösség összekovácsolása. Az itt résztvevő diákok már közös élményekkel 

gazdagodva, egymás számára nem idegenként ülhetnek az iskolapadba az első tanítási napon. A jó 

osztályközösség kialakulásában meghatározó szerepe van az osztályfőnöknek, akinek a 

legkülönbözőbb helyekről összegyűlt gyermekekből kell közösséget formálnia. Szerencsés, ha már 

az első időszakban sikerül kialakítani és megszilárdítani azokat az alapelveket, normákat és 

elvárásokat, amelyek alapján megkezdődhet a közösséggé formálódás. 

Tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással és ellenőrzéssel, valamint a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével; 

 tanulók kezdeményezéseinek és közvetlen tapasztalatszerzésének segítése; 

 közösségi cselekvések kialakítása és fejlesztése (személyes példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat és önbírálat segítségével); 

 tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése; 

 kooperatív együttműködésből adódó feladatok, elvárások megfogalmazása; 

 másság elfogadása; 

 különböző szociális kompetenciák fejlesztése (pl. empátia, egymásra figyelés, együttműködés, 

tolerancia, alkalmazkodó készség); 

 az együvé tartozás és az egymásért való felelősség érzésének erősítése változatos munkaformákkal 

(pl. csoportmunka, páros munka, differenciált vagy egyéni munka, kísérlet, verseny); 

 népünk kulturális örökségének, nemzeti kultúránk nagy múltú értékeinek megismertetése. 

Tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, valamint egymás segítésére és ellenőrzésére; 

 átgondolt tevékenységek pedagógiai irányításával biztosítsa a közösség fejlesztését, erősítse a 

közösséghez való tartozás érzését; 

 a lelki programok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését, annak közösséget igénylő és 

formáló erejét; 

 a sokoldalú és változatos fogalakozások járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez; 

 a séták, kirándulások, túrák mélyítsék el a természet szeretetét és a környezet iránti felelősséget. 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenységek során: 

 építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal és szüleikkel, illetve a plébániával, egyházi 

személyiségekkel, külső szakemberekkel; 

 a csoportokban végzett közös munka során fejlessze az önismeretet, az önfegyelmet és az 

együttműködést; 

 segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív irányú 

elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlődésére; 
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 ismertesse meg a tanulókkal a társas együttélés alapvető szabályait, melyek a közösségben való 

harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek; 

 ismertesse meg népünk kulturális örökségének jellemző sajátosságait, nemzeti kultúránk nagy 

múltú értékeit; 

 sajátíttassa el azokat az ismereteket, gyakoroltassa azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, 

amelyek az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a magyarság és az itt élő kisebbségek megismeréséhez, 

megbecsüléséhez, illetve az ezekkel való azonosuláshoz vezetnek; 

 segítse a tanulók kezdeményezéseit, járuljon hozzá a közvetlen tapasztalatszerzéshez, ösztönözze 

a szűkebb és tágabb környezet hagyományainak feltárását, ápolását, az ezekért végzett egyéni és 

közösségi tevékenységet; 

 törekedjék arra, hogy a környezet ismeretén és a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő 

magatartás egyéni és közösségi szinten egyaránt a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelv 

legyen; 

 úgy irányítsa a tanulókat, hogy a kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, 

véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtése, értelmezése és megvédése álljon; 

 közösségfejlesztő munkája során olyan közös érdekeken alapuló, közös és konkrét célok 

kijelölésére törekedjék, amelyek nem sértik az egyéni érdekeket, hanem azokkal összhangban 

vannak; 

 szervezzen a közösség érdekeit szolgáló, cselekvésre késztető tevékenységeket; 

 törekedjék olyan közösség kialakítására, fejlesztésére, amely büszke saját közösségének sikereire 

és értékeli más közösségektől megkülönböztető pozitív tulajdonságait; 

 nevelő-oktató munkája során segítse az olyan csoportok kialakulását, amelyek az emberi 

kapcsolatok pozitív irányú elmélyítése mellett hatnak az egész személyiség fejlesztésére, valamint 

hatással vannak a pozitív töltésű életmód kialakítására. 

Az osztályközösségek alkotják az iskola diákjainak közösségét. Ezen a szinten jut fontos szerep a 

diákönkormányzatnak (DÖK). 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célok meghatározása, amellyel nem 

sérti az egyéni érdekeket; 

 tagjainak felelősségvállalása egyéni vagy közös tetteikért; 

 a társadalmi együttélés szabályainak kölcsönös, erőszakmentes betartatása; 

 tagjainak aktív részvétele a közügyekben (a demokráciáról kialakult tudásuk felhasználásával); 

 hatékony együttműködés kialakítása és fejlesztése; 

 meglevő közösségi munkálatok és közösségépítő tevékenységek fejlesztése; 

 a felelősségérzetnek, a közösségi összetartást megalapozó közös értékek elfogadásának és 

tiszteletben tartásának kinyilvánítása; 

 a közösség iránti felelősségtudat kialakítása és fejlesztése; 

 hatékony kommunikáció, kockázatfelmérés és vállalás alapján történő munkavégzés, kooperatív 

munka, együttműködés elsajátítása egyéni és csapatmunkában; 

 részvétel a döntéshozatalban (különböző nézőpontok figyelembe vételével, a döntések kritikus és 

kreatív elemzésével); 

 aktív szerepvállalás a környezettudatos szemlélet kialakításában; 

 tagjai rendelkezzenek empátiával, tudják kezelni a stresszt és a frusztrációt; 

 tagjai legyenek fogékonyak a változások iránt; 

 tagjai rendelkezzenek megfelelő tudással, támogassák a fenntartható fejlődést; 

 tagjai előzzék meg a veszélyhelyzeteket, illetve kezeljék azt egyéni és közösségi szinten; 

 tagjai küzdjék le személyes előítéleteiket, törekedjenek kompromisszumra, ismerjék jogaikat és 

kölcsönösen tartsák tiszteletben egymás jogait; 

 ébressze fel a diákságban a szociális érzékenységet a szegénység elleni küzdelemben, az elesettek 

felkarolásában és a vallási hovatartozásuk miatt negatív megkülönböztetésben szenvedők 

védelmében. 
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Összefoglalva 

A közösségfejlesztés legfőbb céljai iskolánkban: 

 minél több olyan tevékenység, alkalom megteremtése, amely során a tanulók megismerhetik az 

őket körülvevő világot, társaikat és önmagukat; 

 tanulóink minél hatékonyabb bevonása a közös tevékenységekbe, közösségi munkába, valamint 

ezek folyamatos értékelése; 

 egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása; 

 értékek megőrzése és gyarapítása; 

 tanulóink jó közérzetének megteremtése; 

 harmonikus kapcsolat kialakítása a természeti és társadalmi környezettel; 

 különböző kultúrák, életmódok, vallások, szokások megismertetésével nyitottá, megértővé tenni 

tanulóinkat; 

 tanulóink közvetlen részvételének segítése a nemzetközi kapcsolatok ápolásában; 

 beteg, sérült és fogyatékkal élő embertársaink iránti elfogadó és segítőkész magatartás fejlesztése. 

A közösségfejlesztés színterei, tevékenységformái: 

 osztályfőnöki órák, szakórák, szakmai gyakorlatok, sportkörök; 

 tanulmányi kirándulások, táborok; 

 séták, kirándulások, túrák; 

 tanulmányi és sportversenyek; 

 tanórán kívüli közös programok (pl. színház, hangverseny, mozi, múzeum); 

 keresztény közösségépítő programok (pl. rekollekció, zarándoklat, igeliturgia, szentmise); 

 iskolai- és iskolán kívüli rendezvények, ünnepségek, megemlékezések, 

 iskolai hagyományőrzés (pl. diákrendezvények, sportnapok, egyházi és társadalmi ünnepek). 

1.5. A pedagógusok intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma és 

az osztályfőnökök feladatai 

1.5.1. Pedagógusok feladatai 

A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. 

Legfontosabb feladataikat az alábbiakban határozzuk meg: 

 tanítási órákra való lelkiismeretes felkészülés; 

 tanítási órák pontos megtartása a tanmenetnek megfelelően; 

 tanulók munkájának rendszeres és következetes értékelése; 

 tanulók dolgozatainak határidőre történő javítása és értékelése; 

 megtartott tanítási órák naprakész dokumentálása, elmaradó és helyettesített órák vezetése; 

 tanulók mulasztásának naprakész dokumentálása; 

 tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor; 

 tanulók felügyelete az iskolai és az iskolán kívüli programok, valamint a külső helyszíneken 

szervezett programokra és onnan vissza történő csoportos közlekedés során; 

 helyettesítések és ügyeletek ellátása; 

 az iskola helyi tantervének megfelelő tanmenetek elkészítése; 

 kísérletek, digitális tananyagok, dolgozatok, vizsgafeladatok és tételsorok, valamint tanulmányi 

versenyfeladatok összeállítása; 

 tehetséggondozás; 

 tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása; 

 szülői értekezletek, fogadóórák megtartása; 

 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása; 

 az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása; 

 részvétel a nevelőtestületi, osztály- vagy munkaközösségi, eseti értekezleteken, megbeszéléseken; 
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 részvétel a pedagógus önértékelésben, az intézményi és a vezetői önértékelésben, a tanfelügyeleti 

és a pedagógus minősítési eljárásokban; 

 részvétel a vezetői, fenntartói és hatósági ellenőrzéseken; 

 részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken; 

 érettségi, felvételi, különbözeti, osztályozó, javító, pótló, kisérettségi és szakmai vizsgák 

lebonyolítása, dokumentálása, részvétel a vizsgáztatásban és a vizsgák felügyeletében; 

 országos és iskolai mérések szervezése, lebonyolítása, felügyelete; 

 tanulmányi versenyek lebonyolítása, felügyelete, értékelése; 

 közreműködés az iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában; 

 iskolai kulturális és sportprogramok szervezése, lebonyolítása, felügyelete; 

 iskolai rendezvények és lelki programok szervezése, lebonyolítása, felügyelete; 

 tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása, felügyelete; 

 tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés; 

 tantermek, szaktantermek, szertárak és a tanári helyiségek rendben tartása, szertárrendezés, terem- 

és szakleltárak vezetése, részvétel a leltározásban; 

 osztálytermek és közös helyiségek, közlekedők rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 

1.5.2. Osztályfőnök feladatai és hatásköre 

Az osztályfőnököt – az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza 

meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

Az osztályfőnök 

 az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit; 

 munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire; 

 együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását; 

 segíti és koordinálja az osztályban tanító oktatók munkáját; 

 kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével; 

 figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét és az osztály fegyelmi helyzetét; 

 minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti; 

 szülői értekezletet tart; 

 ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket (különösen: elektronkus napló folyamatos 

vezetése és rendszeres ellenőrzése, tanulói mulasztások folyamatos kezelése, pedagógiai 

vélemények megírása, októberi, félévi és tanév végi statisztikai adatok szolgáltatása, törzslapok és 

bizonyítványok megírása, iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos adminisztráció elvégzése, 

vizsgajelentkezésekkel és a továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése); 

 segíti és nyomon követi osztálya kötelező iskola-egészségügyi vizsgálatait; 

 kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az 

iskola ifjúságvédelmi felelősével és az iskolai szociális segítővel, szükség esetén a tanulók 

lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálattal vagy gyámhivatallal; 

 tanulóit (és szüleiket) rendszeresen tájékoztatja az aktuális iskolai feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében; 

 javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére; 

 részt vesz az osztályát érintő fegyelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátásában; 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását; 

 rendkívüli esetekben órát látogat az osztályában. 

1.6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 

tevékenységek helyi rendje 

Iskolánkban iskolapszichológus és/vagy ifjúságvédelmi felelős tanár segíti a pedagógusok munkáját, 

így amennyiben szükséges, igénybe vehető az ő segítségük, szakmai támogatásuk is. 
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1.6.1. Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

A kiváló, tehetséges tanulók képességeinek továbbfejlesztésére, tudásuk további bővítésére a 

fakultációs órák és a szakkörök keretein belül nyílik lehetőség. 

A különböző pályák megismerésére a pályaorientációs órák adnak alkalmat tanulóinknak. Emellett 

az iskolában szervezett foglalkozásokon pedagógusaink beszámolóikkal, pályaválasztási és 

továbbtanulási kiadványokkal, vagy meghívott előadók előadásaival segítik diákjainkat a 

pályaválasztásban. 

Kiváló, jó és kevésbé tehetséges tanulóinknak egyaránt szorgalmazzuk a képességüknek és 

érdeklődési körüknek megfelelő felsőoktatási intézményekben, illetve egyéb oktatási 

intézményekben való továbbtanulást, továbbképzést, szakképzést. 

1.6.2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program 

A pedagógusok feladata, hogy az újonnan érkezett diákokkal kiemelten foglalkozzanak, 

képességeiket felmérjék, és ennek ismeretében (szükséges esetben) megkezdjék a rászorultak 

felzárkóztatását vagy éppen a tehetségesek képességfejlesztését. 

Minden tanár a saját szakjának megfelelően támogassa és segítse a tanulásban elmaradt diákokat. 

A diákok felzárkóztatása lehetőleg a szabadidős foglalkozások keretein belül történjen egyéni vagy 

kiscsoportos formában. 

A gyengébb képességű diákok számára javasoljuk az iskolában megszervezett korrepetálásokon való 

részvételt. 

A felzárkóztatás három formáját alkalmazzuk: 

 alapok pótlása – főleg a belépők esetében jelentős, mivel pótolni szükséges az általános iskola 

adta tudás és az új iskola induló tudásszintje közötti különbségeket; 

 hagyományos felzárkóztatás – a tanév során a tananyaggal kapcsolatban felmerülő olyan 

tudáshiány pótlása, amely főleg lemaradás esetén, illetve azoknál a tanulóknál jelentkezik, akik 

képességeik alapján, az iskolai tanítás-tanulás során nem tudják kellő mélységben és 

részletességgel elsajátítani az ismereteket, ezért több vagy részletesebb magyarázatot, gyakorlást 

igényelnek; 

 alkalmi felzárkóztatás – azok estében lehet szükséges, akik mulasztásaik miatt lemaradtak a 

tananyagban, vagy már csak a baj esetén jelennek meg (pl. bukásra állnak vagy témazáró írása 

előtt), vagy csak egy adott témakört nem értenek. Rájuk jellemző, hogy a probléma megszűnése 

esetén elmaradnak a korrepetálástól.  

Az eseti jellegűvel szemben a folyamatos felzárkóztatást szorgalmazzuk tanulóink körében. 

1.6.3. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók segítése 

A belépő diákoknak nem kisebb jelentőségű kérdésekkel kell megismerkedniük, mint az adott iskola 

tantervi és nevelési követelményeivel, kulturális, társadalmi, gazdasági helyzetével, funkciójával, 

továbbtanulásra és élethivatásra felkészítő jellegével. Fontos, hogy a tanuló mielőbb megismerje az 

iskolát és helyi hagyományait, majd annak ápolásába öntevékenyen bekapcsolódjék. E nélkül az 

adoptáció nélkül a tanuló lélektelenül, idegenként vagy ellenségesen szemléli az új környezetet. 

A deviáns életvitel kezdetének fontos jelzője lehet, hogy a fiatal kiszorul a korábbi informális 

csoportokból, megváltozik (romlik) a megítélése a formális csoportban (osztályban). Ennek többféle 

oka lehetséges (pl. otthoni, szülőkkel megélt problémák), ráadásul az életkori változásokkal 

átrendeződnek a korábban megszokott szerepek, illetve új tartalommal töltődnek meg. Ez gyakran 

okoz a fiatalokban konfliktust, amikor a csoportnyomás feszül szembe a belső értékekkel, korábbi 

ideákkal, és ennek nyomán a belső vívódás okozta konfliktus látható jeleket ölthet, zavart 

viselkedéshez vezethet. 
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A feszültség csökkentésének módszerei: 

 figyelem megosztása (kiiktatja tudatából az ellentmondást); 

 ideológia kovácsolása (gyakori és közismert önigazolás); 

 kompromisszum képzése (passzivitás vagy kitérés); 

 kábítás (szerfogyasztás, mint időleges "felejtés"); 

 menekülés (kilépés a helyzetből, tragikus formája a szuicidum). 

Bármelyik feszültségcsökkentő módszerhez folyamodik a fiatal, az a személyiségfejlődésére káros 

lehet, de különösen az utolsó két forma jelent nagy veszélyt. 

A beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nem képesek egyéni bánásmód 

nélkül teljesíteni az iskola követelményeit. Éppen ezért biztosítjuk számukra a szakértői véleményben 

leírt kedvezményeket (pl. többletidő, segédeszköz használata). 

Mivel a nehezen nevelhetőséget kiváltó okok sokfélék és nagyon összetettek, a problémák 

megoldásához széleskörű társadalmi összefogásra, több személy és intézmény összehangolt 

együttműködésére van szükség. 

A tennivalók zöme két alapvető fogalom köré csoportosítható: 

 1. Prevenció – azt szolgálja, hogy a várható problémák kialakulása előtt az arra illetékes 

személyek, szervek közbelépjenek és megakadályozzák a gyermekek személyiségfejlődésének 

bármiféle torzulását, ezért ennek kapcsán a veszélyeztetettség felismerésében és jelzésében van az 

iskolának fontos szerepe. 

 2. Korrekció – alapvetően ez tartozik az iskola feladatai közé, minthogy ez a már meglévő 

problémák szakszerű, azaz pszichológiai, pedagógiai hozzáértéssel történő kezelése, a viselkedés 

pozitív irányú átépítése. 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küszködő tanulók 

fejlesztését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává 

válhat. 

Meggyőződésünk, hogy minden magatartásbeli és beilleszkedési zavar valamilyen törés 

következménye, melyet a tanuló a szocializációja, illetve életútja során elszenvedett. A javulás ennek 

a törésnek és következményeinek helyes feldolgozásán alapul. 

Olyan pedagógiai tevékenységről beszélünk tehát, ahol a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, az 

osztályfőnök, a hittantanár, az iskola-egészségügyi orvos és a védőnő, esetleg az iskolapszichológus 

(ha van) összehangolt munkájára van szükség. Az utóbbi időben a beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézségekkel küzdő diákok száma megnőtt. Ez ugyan általános tendencia, de a 

keresztény iskolában ennek a problémának a kezelése hangsúlyosabb kell legyen. Ezt tükrözi a 

társadalom, a szülők felénk irányuló elvárása is. 

Elsődlegesen az osztályfőnök segíti a diákok beilleszkedését, kíséri figyelemmel fejlődésüket. A 

személyes figyelmen kívül objektív visszajelzésre is törekszünk. Iskolai rendünket minél 

világosabban próbáljuk megfogalmazni, hogy egyértelmű keretek között folyjék a közös tanulás, 

nevelés. 

A kedvezőtlen környezeti hatások csökkentésében a család segítségre szorul. Következésképpen a 

megoldás útja is innen indul: elsődleges a rendezett emberi kapcsolatok kialakítása és tartós 

fenntartása. Éppen ezért fontos a szülők, a pedagógusok és a gyermekek jó kapcsolata, valamint a 

tanulók kortárs- és csoportkapcsolatainak figyelemmel kísérése. 

1.6.4. Sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók segítése 

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatását-nevelését meghatározó tényezők: a tanuló életkora, 

pszichés és egészségi állapota, képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

Alapelveink megegyeznek a társadalmi integráció kívánalmaival: egyéni tanulási utak megtervezése 

és biztosítása, továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés. 
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Hitünk, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegíti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatás. 

Az együttneveléssel intézményünk többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és 

védettséget. Célunk a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt 

haladása, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szerint biztosítjuk: 

 az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül, ezért sérülésspecifikus módszertani eljárásokat alkalmazunk; 

 a módszerek, módszerkombinációk megválasztásában a „sérülésspecifikusság” alkalmazkodást 

jelent a sajátos nevelési igény típusához, az elmaradások súlyosságához és az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz; 

 biztosítjuk a szakértői véleményben leírt kedvezményeket és mentességeket (pl. többletidő, 

segédeszköz használata, mentesítés a helyesírás alól, mentesítés az értékelés és minősítés alól, 

mentesítés az írásbeli számonkérés alól); 

 iskolánk alapító okiratában és érvényes működési engedélyében foglaltak szerint biztosítjuk a 

szakértői véleményben előírt gyógypedagógiai fejlesztést. 

A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 

magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és 

az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkező pedagógusaink 

 a tanórai tevékenységek, foglalkozások során pedagógiai munkájukba beépítik a szakértői 

véleményben szereplő javaslatokat; 

 a folyamatos értékelés és hatékonyság-vizsgálat, valamint a tanulói teljesítmények elemzése 

alapján (szükség szerint) megváltoztatják addigi eljárásaikat, és az adott szükséglethez igazodó 

módszereket alkalmaznak; 

 a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszik a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési igényű 

tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 

 egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keresnek; 

 alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, eltérő viselkedésekhez; 

 együttműködnek különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait és javaslatait 

beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

Az integrált nevelés során gyógypedagógus kolléga segíti a munkánkat, vagy igénybe vesszük az 

egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, pedagógiai szakszolgálati, illetve pedagógiai-

szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait vagy az utazó gyógypedagógiai hálózat 

működtetésére kijelölt intézmények segítségét. 

1.6.5. Ifjúságvédelemi feladatok ellátása 

Életünk kedvezőtlen alakulásában a leginkább kiszolgáltatott helyzetbe a gyermekek kerültek. A 

nevelés három színterén – család, iskola, társadalom – a családok nagy többsége nem tudja vagy nem 

akarja elsődleges szerepét e folyamatban betölteni. Az iskola kénytelen ezzel a helyzettel 

megküzdeni, de képtelen a családi és társadalmi nevelés hiányát pótolni. 

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körülmények 

között élőket. Így mi is kiemelt figyelmet fordítunk a BTMN, SNI, HH, HHH diákokra. 

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Hisszük és valljuk, 

hogy ezeknek az értékeknek a felvállalása, ennek az életvitelnek a tudatos és következetes megélése 

megvédi őket az alkoholizmustól, a kábítószer-függőségtől és az egyéb erkölcsi veszélyektől. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanulók száma emelkedik. Alapvető kell legyen tehát a 

lelkiismeretes, a tanulókra egyénenként is odafigyelő osztályfőnöki tevékenység. Indokolt, hogy a 

gyermek- és ifjúságvédelem átfogja az iskolai élet egészét, biztosítsa a gyermekeket megillető jogok 

érvényesülését, és védő–óvó intézkedéseket tegyen a rászorulók érdekében. 
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Iskolánk számára fontos, hogy segítse tanulói személyes és szakmai fejlődését. Ennek érdekében 

igyekszik minden veszélyt elhárítani, ami a zavartalan fejlődést akadályozza. 

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára nem 

biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, ahol a szülő(k) életvitele negatív példa a gyermek előtt. Ezekre a 

hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, 

megnyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalni kell a fokozott törődést a tanulóval. 

1.6.6. Szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenység 

Minél fiatalabb valaki, annál kevésbé felelős azért, hogy milyen szociális környezetben él. Az életkor 

előrehaladtával azonban egyre jobban felelős lesz azonban azért, hogy mit kezd ezzel a helyzettel, 

milyen változások mellett kötelezi el magát. Felelősnek érezzük magunkat, hogy tanulóink szociális 

környezetén javítsunk, segítsük őket a változás és a fejlődés lehetőségének felismerésében, 

kivitelezésében. Ennek érdekében minden rendelkezésre álló szellemi és anyagi lehetőséget meg kell 

ragadnunk.  

A társadalmi elszegényedés következtében jelentős az anyagi gondokkal küzdő családok száma. 

Iskolánk lehetőséget teremt az ilyen családból érkező tanulók megsegítésére a következőkkel: 

 tehetséggondozó programok szervezése; 

 motiválást segítő differenciált tanulásszervezés alkalmazása; 

 felzárkóztató foglalkozások szervezése; 

 motiválás arra, hogy a rászoruló tanuló tanulószobai vagy étkezési ellátásban részesüljön; 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatás igénybe vételére figyelemfelkeltés; 

 tájékoztatás a szociális juttatások lehetőségeiről (pl. szülői értekezleteken, fogadóórákon); 

 felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, részvétel a 

pályázatokon; 

 drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása; 

 pályaorientációs tevékenység erősítése. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik az 

érintett családdal, az adott helyzetben szükséges szolgálatokkal (az érintett tanuló lakóhelye szerint 

illetékes gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálattal vagy gyámhivatallal), az iskola-

egészségügyi orvossal és a védőnővel, az iskola ifjúságvédelmi felelősével és az iskolai szociális 

segítővel, esetleg az iskolapszichológussal (ha van). 

1.7. A tanulók részvételi jogának gyakorlása az iskolai döntési folyamatokban 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat és javaslattal élhet az iskola működésével és tanulóival 

kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

Az iskolai diákönkormányzat véleményét – a jogszabályokban meghatározottakon túl – ki kell kérni 

 a tanulók közösségét érintő kérdések meghozatalánál; 

 a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához; 

 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez; 

 az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához; 

 az egyéb foglalkozás formáinak meghatározásához; 

 a könyvtár és a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához; 

 az iskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ügyekben. 

Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 

diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót 

– ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal 

megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 
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1.8. A tanuló, a kiskorú tanuló törvényes képviselője, a pedagógus és az iskola 

partneri kapcsolattartásának formái 

1.8.1. Iskolahasználók az iskolai közéletben 

A szülőkkel való együttműködés, a diákok családi neveléséhez nyújtott pedagógiai segítség, a szülői 

vélemények, javaslatok befogadása és hasznosítása a jó nevelés-oktatás nélkülözhetetlen feltétele, 

ezért meg kell teremtenünk azokat a fórumokat, ahol a szülők és a pedagógusok közötti 

tapasztalatcsere kölcsönössé, az együttműködés eredményessé válhat. 

A tanuló, a szülő és a pedagógus az iskolai tanítás–nevelés–tanulás folyamatának három, egymásra 

utalt, azonos érdekű szereplője. Nevelési programjának megvalósítása során az iskola legfontosabb 

partnere a tanuló és a szülő. 

Sajátos a kapcsolata az iskolának mindkét féllel, mert konkrét nevelési céllal és küldetéssel 

rendelkező partner-elvárásai lehetnek a másik féllel szemben, sőt a gyermek érdekében esetenként 

még konfliktusokat is vállalhat. 

A nevelés és a személyiségfejlesztés folyamata a családdal együttműködve, egységes nevelési 

szemléletre törekedve lehet hatékony. Az érdekazonosság ellenére az együttműködés alkalmazkodási 

képességet, empátiát, bizalmat, fegyelmet és sok türelmet kíván mindhárom féltől. 

Ennek alapja a gyermek iránt érzett közös felelősség, annak feltétele pedig a kölcsönös bizalom, 

tájékoztatás és őszinteség. Megvalósulási formái a kölcsönös támogatás és a koordinált pedagógiai 

tevékenység. Eredménye a családi és az intézményi nevelés egysége, ennek nyomán pedig a gyermek 

személyiségének kedvező fejlődése. 

A szülők egyrészről, mint a „szolgáltatás” megrendelői határozott elvárásokkal fordulnak az iskola 

(pedagógusok) felé, másrészről jó partneri kapcsolatot kell kialakítaniuk gyermekük pedagógusaival, 

hogy a nevelőmunkában igazi társakként dolgozhassanak. 

A szülők iskolához fűződő kapcsolatában a legfontosabb elem a bizalom, valamint a gyermek reális 

ismeretéből fakadó, és az érte vállalt felelősségtől vezérelt igényesség. 

A szülők és a pedagógusok viszonyát annak a tudatnak kell áthatnia, hogy a szülő a gyermek legjobb 

ismerője, az érte egész életén át felelősséggel tartozó személy, és mint ilyen, joga (sőt, kötelessége) 

gyermeke mellett kiállni, benne bízni, érte szót emelni. A szülőknek tudniuk kell, hogy az 

iskolaválasztással a szülő a pedagógust nevelőtársává fogadta. Ennek minden konzekvenciáját, 

felelősségét viselnie kell: pontosan tudnia kell, hogy ez mire kötelezi, és mit tesz lehetővé számára. 

A szülőknek joguk van minden olyan, a gyermeküket érintő információhoz, amely kiskorú 

gyermekük személyiségfejlődésével, iskolai előmenetelével kapcsolatos. 

1.8.2. Szülők közösségét érintő együttműködési formák 

A kiskorú tanuló törvényes képviselőjének jogait és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok 

részletesen tartalmazzák. A szülők képviseletének és az iskolával való kapcsolattartásnak a szabályait 

az iskola szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.  

A felvétellel és a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos ügyekben az értesítés az iskolai adminisztráció 

hatáskörébe tartozik. 

A működés rendjének ismertetése, a tanulmányi előmenetelről szóló értesítés, illetve a szükséges 

szülői nyilatkozatok megszerzése az osztályfőnök feladata.  

Szülői szervezet 

Az iskolában a szülők jogainak érvényesítése és kötelességeinek teljesítése érdekében szülői 

szervezet működhet, amennyiben a szülők kezdeményezik ilyen érdekképviseleti szerv létrehozását. 

Az osztályba járó tanulók szülei alkotják az osztály szülői szervezetét, amelyet a maguk közül 
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választott elnök a tisztségviselőkkel és az osztályfőnökkel együttműködve irányít. Az iskolai szülői 

szervezet az egyes osztályok szülői szervezetéből áll. Az osztályok szülői szervezetének elnökei és 

tagjai választják az iskola szülői szervezetének vezetőit (elnököt és tisztségviselőket). 

A szülő az iskola életével kapcsolatos kérdésekben véleményezési joggal bír. Az iskola vezetősége 

és a szülői szervezet között a kapcsolatot a szülői szervezet elnöke, illetve a szülői szervezet összekötő 

tanára látja el. Az igazgató és az iskolai szülői szervezet képviselője szükség szerint, de legalább 

félévenként ül össze. Az igazgató ezen üléseken tájékoztatást ad az iskola munkájáról. 

Szülői értekezlet 

A szülői értekezletek feladata a szülők tájékoztatása az iskola célkitűzéseiről, az iskola és a szülői 

ház együttműködésének elősegítése, a tapasztalatcsere, a felvetődő problémák megbeszélése a 

megoldáskeresés szándékával. A szülői értekezlet idejét és témáját a nevelőtestület határozza meg a 

tanév elején. A szülők meghívásáról az osztályfőnök gondoskodik, legalább egy héttel az értekezlet 

időpontja előtt. 

A tanév során félévente egy szülői értekezletet hívunk össze (jellemzően az adott félév elején), de 

szükség esetén rendkívüli szülői értekezlet is tartható. A rendkívüli szülői értekezletet 

kezdeményezheti az iskolavezetés, az osztályfőnök, az osztály vagy az iskola szülői szervezetének 

elnöke. A szülői értekezleten az osztályközösséget érintő kérdések tárgyalásakor jelen lehetnek az 

osztály tanulóinak a képviselői is. 

Szükség esetén összevont osztályfőnöki, szülői, szaktanári, tanulói megbeszéléseket tartunk. 

A szülői értekezlet lehet osztályszintű, évfolyamszintű és iskolai szintű. Az iskolai szülői 

értekezleteken általános nevelési, pedagógiai kérdésekről ad tájékoztatást vagy nyit fórumot az iskola. 

A kilencedik évfolyamra felvételt nyert tanulók szüleinek összevont szülői értekezleten mutatja be az 

igazgató az iskolát, ismerteti az iskola szándékát és elvárásait, illetve válaszol a szülők kérdéseire. 

Ugyancsak összevont szülői értekezlet keretébe kapnak tájékoztatást a szülők (és az érintett tanulók 

is) – 10. évfolyamon a következő tanévekre szóló kötelező fakultáció választásáról, 12. évfolyamon 

pedig az érettségivel és a továbbtanulással kapcsolatos tudnivalókról. 

Fogadóórák 

A fogadóórák feladata a szülők és pedagógusok személyes találkozása, illetve egy-egy tanuló egyéni 

fejlesztésének segítése konkrét tanácsokkal (pl. otthoni tanulás, korrepetálás, szakkörök, sportolás, 

külön órák, szabadidő helyes eltöltése, egészséges életmódra nevelés, tehetséggondozás, 

továbbtanulás). 

Szülői fogadóórát valamennyi pedagógus tanévenként több alkalommal tart, amelyen a szülő és a 

pedagógus személyesen (vagy online) találkozva beszélheti meg az érintett tanuló egyéni fejlődését. 

Nyílt tanítási nap, bemutató órák 

A középiskolában továbbtanuló (8. osztályos) fiatalok és szüleik nyílt nap keretében ismerkedhetnek 

meg iskolánkkal. Ilyenkor a bemutató órákon bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe és pedagógiai 

gyakorlatába, Szünetekben és a nyílt nap programjain pedig elbeszélgethetnek a tanulókkal, a 

pedagógusokkal és az iskola vezetőivel. 

Írásbeli, digitális tájékoztató 

Azt a célt szolgálja, hogy a szülőket tájékoztassuk a tanulók tanulmányairól, magatartásáról, illetve a 

különféle iskolai vagy osztályszintű programokról (pl. igazolatlan hiányzás, bukásértesítő, rendkívüli 

szülői értekezlet, iskolai program, osztálykirándulás). Az üzenetküldések az elektronikus naplón, a 

titkárság vagy az osztályfőnökök e-mail listáján keresztül történnek. 

Az iskolai programokat, híreket a honlapunkon is közzétesszük. 
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1.8.3. Tanulók közösségét érintő kapcsolattartási formák 

A diákképviselet fórumai 

A tanulók iskolai életének legfontosabb jellemzője kell legyen a kiszámíthatóság, a pedagógusok 

iránti bizalom, a nyugodt, kiegyensúlyozott légkör, a diáktársakkal és a pedagógusokkal kialakított 

partneri, munkatársi kapcsolat. Az eredményes munkának, a tehetség kibontakozásának feltétele a jó 

iskolai közérzet, és a színes, változatos diákélet. 

A tanulók jogait és kötelességeit a vonatkozó jogszabályok részletesen tartalmazzák. Az iskola fontos 

célkitűzése ezen jogok és kötelességek érvényesítése az intézmény mindennapi életében. A szervezett 

diákélet fontos kerete annak, hogy a tanulók megismerjék a demokratikus társadalom értékeit, az 

állampolgári jogokat és kötelességeket. Lényeges, hogy ezek gyakorlásában tanulóink tapasztalatot 

szerezzenek, eközben pedig fejlődjön a kommunikációs és együttműködési készségük. Az iskola 

számára pedig a diákok képviselete (a diákönkormányzat) fontos eszköz ahhoz, hogy a tanulóknak, 

mint iskolahasználóknak az igényeit és véleményét megismerje, majd saját munkájának elemzésekor 

ezeket a tapasztalatokat számításba vegye, és további iskolafejlesztő munkájában felhasználja. 

A diákjogokkal összefüggő személyiségi jogok a tanulókat természetesen és magától értetődően 

illetik meg, azokat a pedagógusoknak és a diáktársaknak egyaránt tiszteletben kell tartania. 

Iskolánk számít a tanulók értékelésére és javaslataira az iskola nevelő-oktató munkája, valamint 

munkatervének és környezetének kialakítása során. Erre évente szervezett lehetőséget biztosítunk. 

Számítunk a diákok részvételére az iskola és környezete rendjének fenntartásában is. Ennek egyik 

lehetséges módja a hetes feladatainak osztálykeretben történő ellátása. 

Az iskola diákokat érintő kérdéseiben a tanulók tájékozódhatnak az osztályfőnöküknél, illetve az 

igazgatónál közvetlenül, vagy a diákönkormányzat képviselőin keresztül közvetetten. Az illetékesek 

legkésőbb egy tanítási héten belül kötelesek választ adni. 

A tanulók tájékoztatása az őket érintő ügyekről és eseményekről szóban, az elektronikus naplón 

keresztül, illetve a titkárság vagy az osztályfőnökök e-mail listáján küldött üzenetben, az osztály 

online csoportjában közzétéve, vagy az iskola Facebook oldalának belső diákfórumán történik. Az 

iskolai programokat, híreket a honlapunkon is közzétesszük. 

A tanulói jogok gyakorlásának legfontosabb, szervezett fóruma a diákönkormányzat. 

Diákönkormányzat (DÖK) 

Iskolánk pedagógiai programja a személyességre építve a tanulói részvételt természetesnek tekinti, 

és rögzíti a DÖK és minden diákszervezet, diákkör szervezésének jogát és feltételeit. 

A nevelőtestületnek kötelessége kezdeményezni a DÖK létrejöttét, s amennyiben létrejön legitim 

DÖK, az iskola megteremti működésének feltételeit. A DÖK maga határozza meg működési rendjét, 

kompetenciája határait. A határok meghúzása a törvény keretei között autonóm módon történhet, ezt 

meghaladó igény esetén a nevelőtestülettel kell egyeztetni a tanulói igényeket. 

A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed, munkájukat pedagógus segíti, 

rajta keresztül is fordulhatnak a diákok az iskola vezetőségéhez.  

A DÖK legkisebb egysége az osztályközösség, amely küldöttet delegál a vezetőségébe. 

Az osztályközösség vezetőjeként az osztályfőnök koordinálja és segíti az osztályban tanító 

pedagógusok munkáját, aktív kapcsolatot tart az osztály szülői szervezetével, és az iskola 

ifjúságvédelmi felelősével. 

A tanulókat az iskola életéről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a DÖK vezetője és az 

osztályfőnök tájékoztatja. 



 

29 

Az iskola igazgatója tanévenként egyszer a diákközgyűlésen ad tájékoztatást, és meghallgatja a 

tanulók észrevételeit, javaslatait. A közgyűlés napirendi pontjait tizenöt nappal előtte nyilvánosságra 

kell hozni. 

Az iskolai diákönkormányzat működésének célja, feladata: 

 működése révén a tanulói érdekképviselet megvalósítása a köznevelési törvény alapján; 

 tevékenységén és a diákközélet megvalósításán keresztül (pl. osztályok diákbizottságainak 

működtetése, diáktanács megbeszélései, diákközgyűlés lebonyolítása, diákprogramok szervezése) 

elősegíti a fiatalok társadalmi beilleszkedését; 

 működése során biztosítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlását (összhangban a szervezeti 

és működési szabályzatban meghatározott elvekkel); 

 az iskola kulturális életében való részvétel (az iskolai rendezvények, műsorok, ünnepélyek 

szereplőinek közreműködése révén); 

 a mindennapi érintkezéssel kapcsolatos értékek, a kulturált viselkedési formák kialakítása a 

fentiekben említett tevékenységek gyakorlása során; 

 működési rendjéről, tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint egy tanítás nélküli munkanap 

programjáról maga dönt. 

1.9. Vizsgaszabályzat 

1.9.1. A tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai 

A tanuló félévi és tanév végi osztályzatait évközi teljesítménye és érdemjegyei, vagy a tanulmányok 

alatti vizsgán nyújtott teljesítménye alapján kell megállapítani. (Kiskorú tanuló érdemjegyeiről a 

gondviselőt folyamatosan tájékoztatni kell.) 

Vizsgaszabályzatunk célja – a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – a tanulók által 

a tanulmányaik alatt tett vizsgák lebonyolítási rendjének szabályozása. 

A hatályos jogi szabályozás szerint a tanulmányok alatti vizsga követelményeit, részeit (írásbeli, 

szóbeli, gyakorlati) és az értékelés rendjét a nevelőtestület a pedagógiai program alapján határozza 

meg, és a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra. 

Tanulmányok alatti vizsgát – jogszabályban meghatározottak szerint – független vizsgabizottság előtt 

lehet tenni, vagy abban az intézményben, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága legalább háromtagú kell legyen. Amennyiben az 

intézményben foglalkoztatottak végzettsége, szakképzettsége alapján erre lehetőség van, a 

vizsgabizottságba legalább két olyan pedagógust kell jelölni, aki jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga az adott tanévben nem ismételhető. 

1.9.2. A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, vagyis a(z) 

 osztályozó vizsgákra; 

 különbözeti vizsgákra; 

 pótló vizsgákra; 

 javítóvizsgákra; 

 kisérettségikre 

és a Szakképzési törvény által szabályozott ágazati alapvizsgára vonatkozik. 

A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára, továbbá más intézmények 

olyan tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az igazgató különbözeti 

vizsga letételét írja elő számukra. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a 

vizsgabizottságok megbízott tagjaira is. 
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1.9.3. Vizsgaidőszakok 

A tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát az adott tanítási évben kell megszervezni, jelen 

pedagógiai programban külön részletezetteknek megfelelően. 

Osztályozó vizsga szervezhető továbbá az előrehozott érettségi vizsgára jelentkezett tanulók részére 

a vizsgaidőszak kezdetét megelőzően, 

 az október-novemberi vizsgaidőszakra jelentkezett tanulóknak szeptemberben; 

 a május-júniusi vizsgaidőszakra jelentkezett tanulóknak március-április során. 

Ilyen esetben az a tanuló tehet osztályozó vizsgát, akinek jelentkezését az előrehozott érettségi 

vizsgára a vizsgaszervező intézmény előzetesen befogadta. 

Fentiektől eltérő időpontban indokolt esetben igazgatói engedéllyel lehet osztályozó vizsgát tenni. 

A különbözeti vizsgá(k)ra az adott tanuló átvételéről szóló igazgatói döntés szerinti időszakban kell 

a vizsgaidőponto(ka)t kijelölni. 

A javítóvizsgák a tanév rendje szerint, augusztus 15-31. közötti időszakban zajlanak. 

A pótló vizsgát – lehetőség szerint – az eredeti vizsgaidőszak egy későbbi időpontjában kell 

megszervezni (amennyiben a korábbi, vizsgát akadályozó tényezők addigra elhárultak). Amennyiben 

ez nem megvalósítható, abban az esetben a tanévnek az adott évfolyamra érvényes utolsó tanítási 

napjáig, vagy ha ez sem lehetséges, akkor a javítóvizsgák augusztus 15-31. közötti időszakában kell 

új időpontot kijelölni. Utóbbi időszakban törekedni kell arra, hogy a pótló vizsgák megelőzzék a 

javítóvizsgákat, mert egy esetleges elégtelen eredményt csak így tud a vizsgázó javítani (amennyiben 

a javítóvizsgára lehetősége van). 

Kisérettségit a májusi-júniusi érettségi időszakban szervezünk az iskola munkatervében rögzített 

időpontokban, az érettségit megelőző évfolyam tanulói számára. (Ha a kisérettségi megszervezésére 

ebben az időszakban nem nyílik lehetőség, akkor az elmaradt vizsga – az iskola munkatervében 

rögzítve – a következő tanév szeptemberében pótolható.) 

1.9.4. Az osztályozó vizsgára történő jelentkezés 

A tanuló (kiskorú tanuló esetén a gondviselő) az iskola igazgatójának írásban benyújtott kérelemmel 

jelentheti be az osztályozó vizsga iránti igényét. A kérvény beadásának határideje 

 május-júniusi vizsgaidőszak előrehozott érettségi vizsgája miatt benyújtott kérelem esetén a 

vizsgára történő jelentkezéskor; 

 ha az őszi vizsgaidőszakban az iskola nem szervez érettségit, akkor a vizsgajelentkezés külső 

vizsgaszervező intézmény által történt befogadását követő első tanítási napon; 

 egyéb esetekben a félév vagy a tanítási év utolsó napját megelőző harmincadik nap, de a vizsga 

előtt minimum 30 nappal. 

Az iskolában folyó vizsgák megszervezéséről az igazgató gondoskodik. Független vizsgabizottság 

előtti vizsga kérelmezése esetén az igazgató továbbítja a bejelentést az illetékes kormányhivatalnak. 

A kérvény elutasítása esetén az igazgató vagy az illetékes kormányhivatal határozatban értesíti a 

tanulót. 

1.9.5. A vizsgák előkészítése 

A tanulmányok alatti vizsgák beosztását – a tanév folyamán hozott igazgatói döntések, illetve az 

osztályozó értekezleten hozott nevelőtestületi határozatok alapján – az igazgató készíti el. Az igazgató 

az érintett tanulóknak (kiskorú tanulók esetén a gondviselőnek is) hivatalos értesítést küld a vizsgák 

helyéről és időpontjáról. Ezzel egy időben a vizsgabeosztást az érintett kollégákkal és az 

osztályfőnökkel is közli. A vizsgán közreműködő pedagógusok a vizsgát megelőzően összeállítják a 

tanév követelményeinek megfelelő írásbeli feladatlapokat és szóbeli tételsorokat, meghatározzák a 

szükséges gyakorlati feladatokat. 
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Az iskolai vizsgabizottság tagjait az igazgató jelöli ki, a független vizsgabizottság elnökét és tagjait 

az illetékes kormányhivatal bízza meg. 

A különbözeti vizsgák szükségességét az iskolánk helyi tantervébe szereplő, az egyes évfolyamokra 

az adott tantárgyból előírt óraszámok, és az átvett tanuló korábbi tanulmányai során tanult óraszámok 

összevetését követően kell megállapítani azokból a tantárgyakból, amelyeket az átvett tanuló korábbi 

tanulmányai során az iskolánkban előírtnál kisebb óraszámban tanult. 

Az átvételt követő egyéb esetben különbözeti vizsga szükségességéről az adott tantárgyat tanító 

pedagógus (szükség esetén a munkaközösség-vezető) véleményének meghallgatása után az igazgató 

dönt. 

A különbözeti vizsga időpontját az igazgató határozza meg. 

1.9.6. A vizsgák lebonyolítása 

Egy adott vizsgaidőszakban a tanuló több évfolyam anyagából is tehet osztályozó vagy különbözeti 

vizsgát, de minden évfolyam anyagából külön írásbeli és/vagy szóbeli vizsgát kell tennie (a 

vizsgakövetelmény szerint), amely külön adminisztrálandó a vizsgajegyzőkönyvben. A vizsga napján 

az igazgató előkészíti a vizsgajegyzőkönyveket. 

A vizsgabizottság legalább háromtagú; elnöke felelős a jegyzőkönyvek szabályos vezetéséért és a 

vizsgák szabályszerű lebonyolításáért. Javító és kérdező tanár csak olyan pedagógus lehet, aki 

jogosult az adott tantárgy tanítására. 

A tanulmányok alatti vizsgák eredményét – a megfelelő záradék alkalmazásával – az osztályfőnök 

írja be az osztálynaplóba, a törzslapba és a bizonyítványba. 

A vizsgák eredményének bejegyzése után a vizsgajegyzőkönyveket az iskolatitkár irattárba helyezi 

és gondoskodik az irattári terv szerinti megőrzéséről. 

1.9.7. A vizsgák követelményrendszere 

Az egyes tantárgyak követelményrendszerét az illetékes munkaközösség határozza meg. 

Osztályozó vizsgát az tehet, akinek 

 írásban benyújtott kérelmére azt engedélyezték; 

 az osztályozó értekezleten a nevelőtestület azt engedélyezte. 

A javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga az adott évfolyam és tantárgy vonatkozásában 

lefedi a teljes tanév tananyagát (félévkor az első félév tananyagát), az iskola helyi tantervében 

(technikumi osztályok szakmai tantárgyainál a szakmai programban) szereplő követelményeknek 

megfelelően. 

A kisérettségi anyaga megfelel az érettségi vizsga követelményeivel, kivéve a tanulók által addig még 

nem tanult anyagrészeket (pl. 12. évfolyam témakörei). 

A pótló vizsga anyaga megegyezik az eredeti vizsga követelményeivel. 

A tantárgyankénti követelményrendszer nyilvános, az iskola honlapján megtekinthető. 

1.9.8. A vizsgázás módja 

A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák minden alkalommal írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati 

részből állnak. 

A vizsga feladatlapjának az adott évfolyam tantervi követelményeinek teljes anyagát arányosan 

tartalmaznia kell. Az írásbeli vizsga időtartalma évfolyamonként és tantárgyanként 60 perc. 

A szóbeli vizsga tételhúzás alapján történik. A szaktanárnak a szóbeli tételeket úgy kell összeállítani, 

hogy azok minden témakört arányosan lefedjenek; ha a vizsgázók száma tíznél kevesebb, akkor 

minimum 10 tételt, ha tíz vagy annál több, akkor minimum 20 tételt kell készítenie. Póttétel az 
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előkészített tételeken kívül nem húzható. A vizsgázónak – az idegen nyelv kivételével – 

évfolyamonként és vizsgatárgyanként legalább 20 perc gondolkodási időt kell biztosítani a 

felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet készíthet, de gondolatait szabad előadásban 

kell elmondania. A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad vagy 

súlyosan téved, a vizsgabizottság tagjaitól segítséget kaphat. A felelés időtartama évfolyamonként és 

tantárgyanként 10 perc. 

A gyakorlati vizsgákra az adott tantárgy érettségi vagy szakmai vizsgájának követelményeit kell 

alkalmazni azzal, hogy a vizsga az adott évfolyam tananyagát kell felölelje. 

A pótló vizsgát az eredeti vizsga módja szerint kell megszervezni. 

Indokolt esetben (pl. digitális tanrend idején) az osztályozó, különbözeti, javító és pótló vizsgák a 

résztvevők személyes jelenléte és kontaktusa nélkül, online formában is megvalósulhatnak. 

Különösen indokolt esetben (pl. ha a szóbeli érettségi vagy szakmai vizsgák is elmaradnak), az online 

vizsgáztatás során elegendő lehet az írásbeli, annak hiányában a gyakorlati vizsgarész teljesítése. 

Erről a körülmények gondos mérlegelésével az iskola vezetősége jogosult dönteni. 

1.9.9. Osztályozó vizsga 

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha 

 felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól; 

 engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az 

előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget; 

 jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján 

osztályozó vizsgát tehet; 

 a tanuló a félévi, év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt 

tesz vizsgát. 

Egy osztályozó vizsga egy adott évfolyam és egy adott tantárgy követelményeinek teljesítésére 

vonatkozik. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor engedélyezték, hogy a vizsgázó egy vagy több 

tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget. 

Osztályozó vizsgánál az értékelés az adott tanév tantárgyi követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 

Osztályozó vizsga esetén a tanuló továbbhaladását iskolánk abban az esetben biztosítja, ha a tanuló 

az osztályozó vizsga tantárgyainak mindegyikéből legalább elégséges osztályzatot szerzett. A 

sikertelen osztályozó vizsga vagy a vizsgaengedély meg nem adása évfolyamismétlést von maga után. 

1.9.10. Különbözeti vizsga 

Különbözeti vizsgát a tanuló abban az iskolában (illetve osztályban, csoportban) tehet, amelyben a 

tanulmányait folytatni kívánja. Ha az átvétel tanévéig tanult tantárgy korábbi éves óraszámainak 

összege kevesebb, mint az iskolánk helyi tantervében az adott évfolyam(ok)ra előírt óraszámok 

összege, az átvett tanulónak különbözeti vizsgát kell tennie az adott tantárgyból. (Így különbözeti 

vizsgát kell tenni a korábban nem tanult tantárgyakból is.) Ez esetben a különbözeti vizsga megfelel 

az adott tantárgyból előírt osztályozó vizsga követelményeinek. 

Az átvétel egyéb eseteiben (pl. az adott tanévben a tanuló által addig nem tanult anyagrészek) az 

igazgató az adott tantárgyat tanító pedagógus (szükség esetén a munkaközösség-vezető) 

véleményének meghallgatása után egyedileg dönt. 

A különbözeti vizsgán kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó osztály vagy csoport 

tudásszint-skáláján milyen helyet foglal el. 

1.9.11. Pótló vizsga 

Pótló vizsgát tehet a vizsgázó, ha a vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné. A vizsgázónak fel nem 
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róható ok minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek 

bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására. 

Az igazgató hozzájárulhat ahhoz, hogy a vizsgázó az adott vizsganapon, vagy a vizsgázó és az iskola 

számára megszervezhető legközelebbi időpontban pótló vizsgát tegyen, ha megteremthetők ennek a 

feltételei. 

A vizsgázó kérésére az eredeti vizsga megszakításáig adott válaszait értékelni kell. 

A pótló vizsgát a továbbiakban az eredeti vizsga előírásai szerint kell megszervezni. 

1.9.12. Javítóvizsga 

Javítóvizsgát tehet a vizsgázó, ha 

 a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott, 

 az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, 

vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik. 

A javító vizsgát az osztályozó vagy különbözeti vizsga előírásai szerint kell megszervezni. 

Magasabb évfolyamra a tanuló abban az esetben léphet, ha a javítóvizsgán minden vizsgatárgyból 

legalább elégséges osztályzatot kapott. 

1.9.13. Kisérettségi 

Kisérettségi az érettségi előtti évfolyam tanulói számára az adott tanév második félévében 

szervezhető, a középszintű érettségi kötelező vizsgatárgyaiból (magyar nyelv és irodalom, 

történelem, matematika, (első) idegen nyelv, és technikumi képzés esetén a szakmai tantárgy). Cél, 

hogy a tanulók vizsgarutint szerezzenek, s ezáltal az érettségin sikeresebben szerepeljenek. A 

kisérettségi – az adott tantárgy érettségi vizsgakövetelményeinek megfelelően – a következő 

vizsgarészekből állhat: írásbeli, gyakorlati, szóbeli. Tanév elején az iskola munkarendjében rögzíti, 

hogy mikor, melyik (legalább két) érettségi tantárgyból és milyen formában (írásbeli, gyakorlati, 

szóbeli) vizsgázzanak a tanulók. 

Tanév elején a tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy számukra az adott tanévben mely tantárgyakból 

lesz kisérettségi, továbbá az adott tantárgyból milyen vizsgarészt vagy vizsgarészeket kell 

teljesíteniük. Fel kell hívni a tanulók figyelmét arra is, hogy a kisérettségire kapott érdemjegy 

háromszoros súllyal bír. 

1.9.14. Ágazati alapvizsga 

A technikus képzés ágazati alapvizsgájával kapcsolatos szabályokat a szakképzési törvény és 

végrehajtási rendelete rögzíti, és az adott szakképzés képzési és kimeneti követelménye (KKK) 

részletezi. A KKK tartalmazza az adott ágazati alapvizsga követelményeit, feltételeit, a vizsga 

leírását, részeit, mérésének és értékelésének szempontjait. 

Az ágazati alapvizsgát az osztályozó vizsgánál leírt elveket követve kell megszervezni, a hatályos 

jogszabályokban és a KKK-ban rögzítettek szerint. 

1.9.15. Előrehozott érettségi vizsga 

Az előrehozott érettségi vizsgára történő jelentkezést és az előre hozott érettségi vizsga rendjét 

jogszabály határozza meg (hasonlóan a rendes érettségihez). 

Az előrehozott érettségi vizsga megkezdésének feltétele, hogy a vizsgázó az adott kötelező 

tantárgyból – az iskolánk helyi tantervében a megfelelő képzési típus esetében előírt évfolyamok 

vonatkozásában – legalább elégséges osztályzattal rendelkezzen. 

A fakultáció keretén tanult (választható) tantárgyak óraszámát és osztályzását iskolánkban a kötelező 

tantárgyaktól külön kezeljük (hiszen ezeken az órákon esetenként a kötelező követelményeken 
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túlmutató tananyagot tanulnak a diákok), ezért a fakultáció teljesítése nem feltétele az előrehozott 

érettségire történő jelentkezésnek. 

Amennyiben a vizsgázó iskolánk helyi tanterve szerint az adott tantárgyból előírt valamelyik 

évfolyam követelményeit még nem teljesítette (az érettségi vizsgaidőszak megkezdésekor még nem 

rendelkezik minden előírt évfolyamon tanév végi osztályzattal), abban az esetben a vizsgázónak az 

adott tantárgy(ak)ból a megfelelő évfolyam(ok) osztályzatát – jelen pedagógiai programban 

szabályozott módon – az érettségi vizsgaidőszak kezdetét megelőzően szervezett osztályozó vizsgán 

kell megszereznie. 

Kizárólag az a tanuló bocsátható előrehozott érettségi vizsgára, aki a vizsgaidőszak kezdetekor az 

adott tantárgyból a helyi tantervben előírt összes évfolyamon legalább elégséges osztályzattal 

rendelkezik. 

Az a tanuló, aki valamely tantárgyból sikeres előrehozott érettségi vizsgát tett, ezáltal az adott 

tantárgy tanulmányi követelményeit teljesítette. Ez a tanuló az iskola magasabb évfolyamán (vagy 

évfolyamismétlés esetén) e tantárgy tanulása alól kérésére mentesülhet. 

1.9.16. Érettségi vizsga 

Az érettségi vizsgát a hatályos jogszabályok (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról) szerint kell megszervezni. 

1.9.17. Szakmai vizsga 

A szakmai vizsgákat – a 2020.09.01. előtt indított szakmai képzések szakmai vizsgáit, illetve a 

2020.09.01-től indított képzések technikus vizsgáit – a hatályos jogszabályok (A szakképzésről szóló 

2019. év LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) 

Korm. rendelet) szerint kell megszervezni. 

A szakmai vizsga állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti 

követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan 

egységes eljárás keretében méri. Ennek megfelelően a technikus tanulóknak a 2020.09.01-től indított 

képzések szakmai vizsgáit kizárólag az erre kijelölt, akkreditált vizsgaközpontokban lehet letenni, az 

adott képzésre vonatkozó KKK-ban rögzített követelményeknek megfelelően. 

1.9.18. A vizsgák értékelésének rendje 

Osztályozó, javító-, pótló és különbözeti vizsgák során közismereti tárgyak esetében az érettségi 

vizsgaszabályzat, szakmai tárgyak esetében a vonatkozó képzési és kimeneti követelmények 

százalékos értékei a mérvadóak. Ezen vizsgatípusok esetében minden olyan tantárgyból, amely 

követelményeinek teljesítésével a tanuló valamely vizsgatárgyból érettségi vizsga letételére való 

jogosultságot szerezhet, a tanulmányok alatti vizsgán minden évfolyamon kötelező követelmény a 

helyi tantervben az adott évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket arányosan felölelő írásbeli, 

gyakorlati, szóbeli vizsgarészek sikeres teljesítése jelen pedagógiai programban szabályozottak 

szerint. 

A kisérettségi értékelésénél az adott tantárgy érettségi vagy szakmai vizsgájának százalékos 

értékelését kell alkalmazni. 

1.9.19. A vizsgatárgyak lehetséges részei 

Állampolgári ismeretek írásbeli és szóbeli 

Biológia / Biológia – egészségtan írásbeli és szóbeli 

Digitális kultúra / Informatika gyakorlati és szóbeli 

Ének-zene gyakorlati és szóbeli 

Fizika írásbeli és szóbeli 

Földrajz írásbeli és szóbeli 
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Hittan írásbeli és szóbeli 

Kémia írásbeli és szóbeli 

Kötelező komplex természettudományos tantárgy írásbeli és szóbeli 

Idegen nyelv írásbeli és szóbeli 

Magyar nyelv és irodalom írásbeli és szóbeli 

Matematika írásbeli (és javító szóbeli) 

Mozgóképkultúra és médiaismeret írásbeli és gyakorlati 

Művészetek írásbeli és gyakorlati 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek írásbeli és szóbeli 

Szakmai tantárgyak (elmélet/gyakorlat) írásbeli és szóbeli / gyakorlati 

Társadalomismeret írásbeli és szóbeli 

Természettudomány írásbeli és szóbeli 

Technika, életvitel és gyakorlat írásbeli és szóbeli 

Testnevelés / Testnevelés és sport gyakorlati és szóbeli 

Történelem / Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek írásbeli és szóbeli 

Vizuális kultúra írásbeli és gyakorlati 

1.10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai  

1.10.1. Iskolaváltás 

Másik iskolából a nagykorú tanuló vagy a kiskorú gondviselőjének írásban benyújtott kérelmére 

vehető át tanuló a szabad férőhelyek függvényében. A kérelem elbírálásakor figyelembe kell venni a 

jelentkező tanulmányi előmenetelét, magatartását és szorgalmát, valamint azt, hogy elfogadja-e 

iskolánk keresztény értékrendjét és a kötelező hitoktatást. 

Gimnáziumi tanuló évközi átvétele esetén – a korábbi iskola igazolása alapján – a tanév során addig 

elért érdemjegyeit figyelembe vehetjük a félévi / tanév végi osztályzatok kialakításakor. 

Technikumi osztályba azonos szakmai képzés esetében vehető át a tanuló. A korábbi iskola igazolása 

alapján a félévi / tanév végi osztályzatok kialakításakor itt is figyelembe vehetjük a tanév során addig 

elért érdemjegyeit. 

Amennyiben szükséges, iskolánk különbözeti vizsga letételét írhatja elő az átvett tanulónak, jelen 

pedagógiai programban szabályozottak szerint. 

1.10.2. A felvételi eljárás különös szabályai, a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

Jelentkezés és felvétel a 9. évfolyamra 

Általános iskolai tanuló az általános vagy a rendkívüli felvételi eljárás keretében vehető fel 

iskolánkba, a hatályos jogszabályokban részletezett módon. 

Iskolánk felvételi követelményeit a felvételi eljárást megelőzően minden évben közzétesszük az 

Oktatási Hivatal által biztosított hivatalos fórumokon, a központi felvételi tájékoztatóban és az iskola 

honlapján. 

A felvételi során figyelembe vesszük a jelentkezők általános iskolai osztályzatait és a központi 

írásbeli felvételi vizsga eredményeit. 

A felvételi eljárás részét képezi egy alkalmassági beszélgetés, ahol például azt vizsgáljuk, hogy a 

jelentkező el tudja-e fogadni, illetve mennyire tud azonosulni iskolánk keresztény értékrendjével. 

Ha iskolánkban a felvételi eljárás évét megelőző három év átlagában a jelentkezők száma több mint 

kétszeresen meghaladja a felvehető tanulók számát, a központi írásbeli vizsga mellett szóbeli felvételi 

vizsgát is tarthatunk, jogszabályban meghatározottak szerint. Ez esetben a szóbeli felvételi vizsga 

követelményeit honlapunkon tesszük közzé. 
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Sokszoros túljelentkezés esetén a gyenge tanulmányi eredményű vagy írásbeli teljesítményű 

jelentkezőket nem hívjuk be beszélgetésre vagy szóbeli vizsgára. 

Azonos összesített felvételi pontszám esetén előnyben részesítjük a hátrányos helyzetű tanulókat 

(amennyiben ennek ténye a felvételi során kiderül), a kerületi lakosokat, illetve figyelembe vesszük 

az elbeszélgetés tapasztalatait, a felvételiző hitéletét és a család esetleges bencés kötődését. 

Tanulói jogviszony keletkezése 

Tanulói jogviszony tanköteles kiskorúval, továbbá a nappali rendszerű oktatásban részt vevő nem 

tanköteles kiskorú tanulóval vagy nagykorú tanulóval hozható létre, annak a tanévnek az utolsó 

napjáig, amelyikben a tanuló a huszonnegyedik életévét betölti. 

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel írásbeli jelentkezés 

alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. (Az iskola a tanulóval 

kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, 

kiskorú esetén a szülővel.) A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre; a tanuló a tanulói 

jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola 

házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 

Az iskola – jogszabályban meghatározott keretek között – állapíthatja meg a tanulói jogviszony 

létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban: felvételi követelmények), melyeket a felvételi 

tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. 

Egyházi jogi személy által fenntartott intézményként – vonatkozó jogszabály alapján – szervezeti és 

működési szabályzatunkban, valamint házirendünkben a bencés szellemiséggel és a katolikus egyház 

tanításával összefüggő viselkedési és megjelenési szabályokat, kötelességeket, jogokat és hitéleti 

tevékenységet írunk elő, melyek elfogadását a tanulók felvételekor vizsgáljuk. 

1.11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanítási órákon belül (különösen osztályfőnöki, 

biológia, testnevelés) és délutáni csoportfoglalkozásokon, valamit egyéb tanórán kívüli programok 

keretében valósul meg. 

Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja megismertetni a tanulókkal 

 az egészséges életmódra nevelés feladatait, területeit, eszközeit; 

 a 0-3 éves gyermekek tudatos, következetes, folyamatos gondozásának teendőit; 

 a korszerű táplálkozás, illetve a gyermek korszerű táplálásának alapelveit; 

 annak fontosságát, hogy biztosítani tudják a gyermekek egészséges mozgásfejlődését; 

 a mozgás szerepét az egészséges életmódban; 

 a családdal való helyes, hatékony együttműködés követelményeit és lehetőségeit. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása a Magyar Vöröskereszttel, a Johannita Segítő 

Szolgálattal, a Máltai Szeretetszolgálattal, a mentőszolgálatokkal vagy más elismert egészségügyi 

szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján is történhet. 

  



 

37 

2. Az iskola helyi tanterve 

2.1. A kerettanterv 

Iskolánk a Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendeletével módosított a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 5/A. § szerint az oktatásért 

felelős miniszter által kiadott kerettantervet használja. 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználásáról – a fenntartó jóváhagyásával – jelen pedagógiai 

program Függelékében feltüntetett módon rendelkezünk. 

Az egyes tantárgyak részletes fejlesztési céljait, területeit, követelményeit, nevelési céljait és 

kulcskompetenciáit, valamint a tematikus egységek tartalmának részletes kifejtését a 

munkaközösségek által – a kerettanterv alapján – kidolgozott tantárgyi tantervek tartalmazzák. 

2.2. A kötelező és a nem kötelező tanórák és foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szükséges kötelező, kötelezően 

választandó vagy szabadon választható tanórák és foglalkozások 

megnevezése és száma 

A kötelező és a nem kötelező tanórák és foglalkozások megtanítandó és elsajátítandó tananyagát jelen 

pedagógiai program Függelékének tantárgyi tantervei és szakmai programja, az ehhez szükséges 

kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható foglalkozások megnevezését és számát 

pedig a Függelék órahálói tartalmazzák. 

2.3. Az iskolai oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és 

taneszközök kiválasztásának elvei 

A pedagógust megilleti a jog, hogy a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének 

kikérésével megválassza az alkalmazott tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, 

ruházati és más felszereléseket. 

A tankönyvek kiválasztásának elvi szempontjai intézményünkben: 

 a munkaközösségi egységes tanmenetkészítés egységes tankönyvhasználatot feltételez, melynek 

kialakítása konszenzus útján történik; 

 egyes tantárgyaknál kipróbált és bevált tankönyvcsaládokkal dolgozunk, amelyek váltására csak 

indokolt esetben kerül sor (pl. tanterv-váltás vagy új, használhatóbb tankönyv megjelenése); 

 csak minden tanuló által, tanórai foglalkozáson használt tankönyv és segédlet vásárlása lehetséges; 

 a tankönyvek kiválasztásánál mindig figyelembe vesszük a támogatási lehetőségeket (könyvtári 

állomány fejlesztése, vásárlási támogatások, ingyenes tankönyvek stb.); 

 a tankönyv árának és az adott évfolyam tankönyv-támogatási keretének relevanciája is szempont; 

 a tankönyvek és tanulmányi segédletek kiválasztásának, rendelésének és terjesztésének rendjét 

iskolánk szervezeti és működési szabályzata szabályozza; 

 a kerettantervnek megfelelő tankönyveket választunk, a hatályos jogszabályok adta lehetőségek 

szerint. 

A taneszközök vásárlásáról a beiratkozáskor adunk tájékoztatót. A választás alapelve a szükséges 

használhatóság és az anyagi elérhetőség. 

A tanórai foglalkozások közül a testnevelés igényel meghatározott ruházati felszerelést. Testnevelés 

órán a Szent Benedek Iskolák egyes iskolái hagyományosan más-más színű pólót és sötét nadrágot 

viselnek; budapesti iskolánk tanulóinak pólója zöld színű. A jó minőségű, de olcsó, egységes 

megjelenésű, logózott, zöld póló megvásárlására az iskola a beiratkozó tanulóknak szervezetten 

biztosít lehetőséget. 
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2.4. A nemzeti alaptantervben és a kerettantervben meghatározott pedagógiai 

feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 

A gimnázium és a technikum kilencedik-tízedik évfolyamán részben az általános iskolában már 

megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, valamint az életen át tartó tanulás és fejlődés 

megszilárdítása folyik, részben alapos általános tudást és szilárd tájékozódási képességet szeretnénk 

diákjainkban kialakítani. A jövőképük kibontakoztatásának segítése minden kollégánk feladata. 

Technikus tanulóink számára az első években roppant fontos a tanult szakma iránti érdeklődés és 

szeretet felkeltése, a szakma stabil megalapozása és a szakmai alapvizsgára történő felkészítés. 

A tizenegyedik-tizenkettedik évfolyam a gimnáziumban és a technikumban is speciálisabb 

felkészítést nyújt, amelyben a pályaorientáció és a tágabb értelemben vett identitásra találást a már 

megalapozott elköteleződés és a gazdag közösségi élet tapasztalata támogatja. A gimnazistáknak 

ekkor a fakultációs órák nyújtanak lehetőséget a továbbtanuláshoz szükséges, emelt szintű tudás 

megszerzésére. A technikus tanulók pedig a szakmai alapvizsgát követően egyre jobban elmélyülnek 

szakmájukban. 

A technikum tizenharmadik évfolyama (az előre hozott érettségiket, illetve a 2020.09.01. előtt indult 

képzések esetében a rendes érettségit követően) a szakma mélyebb, speciálisabb elsajátítását és a 

szakmai vizsgára történő sikeres felkészülést, valamint a (szakmai) idegen nyelv tökéletesítését 

szolgálja, hogy a későbbiekben a nálunk végzett tanulók, megbízható szaktudásuk birtokában 

sikeresen helytálljanak a munkaerőpiacon. 

Mindezek alapján pedagógiai munkánk során a NAT előirányzatait figyelembe véve törekvéseink az 

alábbiakban foglalhatók össze: 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

diákok egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék és a 

hallás fejlesztésével, a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával, az egészséges 

életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kívánunk hozzájárulni; 

 a helyes tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont az életkori jellemzők 

figyelembevétele, az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív útjának 

bemutatása; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

diákok egyéni tanulási módszereit és szokásait; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztéséve, 

az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, a barátságban, 

a csoportban; 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a diákok 

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes 

magatartásformák megismertetésével és gyakoroltatásával; 

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az önművelés 

alapozásával. 

A nevelés-oktatás alapvető feladata – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is 

összefüggésben – a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen át 

tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 
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2.5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a hatályos jogszabályokban 

meghatározottak szerint szervezzük meg. A gimnáziumi óratervekben (és a 2020.09.01. előtt indult 

technikumi osztályokban) a heti öt testnevelés órából kettő kiváltható sportköri foglalkozással, 

sportegyesületi vagy versenyzői igazolással, ha az adott sportszervezet keretei között szervezett 

edzések legalább heti két testnevelés órának megfelelőek. Az iskolai sportköri foglalkozások fajtáit, 

helyét és időtartamát a tanulói igények és a pedagógusok, valamint az iskola infrastrukturális 

lehetőségei, illetve a megfelelő helyiségek szabad kapacitása függvényében, tanév elején határozzuk 

meg. Előnyben részesítjük a következő sportágakat: röplabda, kosárlabda, vívás, karate/önvédelem, 

tollaslabda, futás/atlétika, túrázás, labdarúgás. 

2.6. A választható tantárgyak és foglalkozások, továbbá ezek esetében a 

pedagógusválasztás szabályai 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, a következő 

tanévtől – az iskolánk adott képzéstípusnak megfelelő helyi tanterve szerint felkínáltak közül – 

melyik tantárgya(ka)t szeretnék választani. A kurzusok indításánál figyelembe kell venni a fenntartó 

szabályzatát a minimális indítható osztály- és csoportlétszámokról. Az engedélyezettnél kisebb 

létszámmal csoport nem indítható. Ilyen esetben a tanulókat másik, általuk szintén preferált tantárgyra 

irányítjuk át. Ettől eltérni csak a fenntartó engedélyével lehet. 

Emellett arra is lehetőséget adunk diákjainknak, hogy megjelöljék, a választott tantárgy(ak)ból 

melyik pedagógus(ok)nál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt 

lehetővé teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógusokat az egyes kurzusok vezetésére. 

Választásukat a tanulók (és kiskorú tanulók esetén a szülők) aláírásukkal vagy az elektronikus 

naplóban dokumentált módon megerősítik, továbbá tudomásul veszik, hogy az értékelés, a mulasztás 

és a magasabb évfolyamba lépés tekintetében a választott tantárgyak esetében is a kötelező tanórai 

foglalkozásokra vonatkozó szabályok érvényesek. 

Választott tárgyat leadni lezárt félév után lehet, írásbeli kérelem alapján, azzal a feltétellel, hogy 

helyette másik tantárgyat kell a tanulónak választania. Új tantárgy felvételekor az igazgató a szaktanár 

véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő. 

A tanuló jelentkezhet az iskolában évente meghirdetett tanórán kívüli foglalkozásokra is, a megadott 

határidőn belül. A választott foglalkozáson a tanuló egész évben köteles részt venni. 

2.7. Választható érettségi vizsgatárgyak 

Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott 

követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt 

bizonyítvánnyal igazolni tudja. 

A fakultáció keretén tanult (választható) tantárgyak óraszámát és osztályzását iskolánkban a kötelező 

tantárgyaktól külön kezeljük (hiszen ezeken az órákon esetenként a kötelező követelményeken 

túlmutató tananyagot tanulnak a diákok), ezért a fakultáció teljesítése nem feltétele az előrehozott 

érettségire történő jelentkezésnek. 

A gimnázium és a technikum a tizenegyedik-tizenkettedik évfolyamon a kötelező vizsgatárgyakból 

biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi 

vizsgára fel tudjon készülni, a kötelező vizsgatárgyakon kívül az alábbiak szerint.  
 

 Középszinten Emelt szinten 

gimnáziumban biológia* 

digitális kultúra / informatika* 

fizika 

biológia* 

digitális kultúra* / informatika* 

földrajz* 
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földrajz* 

hittan 

második idegen nyelv 

mozgóképkultúra és médiaismeret** 

(*11-12. évfolyamon kötelezően 

választandó tantárgytól függően 

**humán tagozaton) 

hittan 

második idegen nyelv 

(*11-12. évfolyamon kötelezően 

választandó tantárgytól függően) 

technikumban ágazathoz kapcsolódó 

természettudományos tantárgy 

(fizika / földrajz) 

hittan 

hittan 

2.8. A középszintű érettségi vizsga témakörei az egyes érettségi 

vizsgatárgyakból 

Az egyes tantárgyak témaköreit és azok részletes követelményeit 

 2023.12.31-éig kifutó rendszerben a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről melléklete; 

 2022.01.01-től felmenő rendszerben pedig a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 3. melléklete 

 tartalmazza. 

2.9. Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés fejlesztési feladatai és 

követelményei 

A felkészítés fejlesztési feladatait a jelen pedagógiai program Függelékének tantárgyi tantervei és 

szakmai programja, az egyes témakörök részletes követelményeit 

 2023.12.31-éig kifutó rendszerben a 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes 

követelményeiről melléklete; 

 2022.01.01-től felmenő rendszerben pedig a 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga 

vizsgaszabályzatának kiadásáról 3. melléklete 

tartalmazza. 

2.10. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban, gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái 

2.10.1. Az iskola követelményrendszere 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel a 

diákok számára, amitől esetileg – az iskolavezetés engedélyével – el lehet térni. Alábbiakban az 

ezeknek való megfelelés vagy meg nem felelés alapelveit foglaljuk össze. 

A követelményrendszer több nagy csoportra osztható: 

 tantárgyi követelmények, 

melyeket a nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alapján iskolánk helyi tanterve határoz 

meg (a követelményrendszer kialakításánál figyelembe kell venni az érettségi és a szakmai vizsgák 

követelményeit, valamint azt, hogy a tantárgyi megmérettetésnek értékes részét képezik a tantárgyi 

versenyek és pályázatok is); 

 szakmai követelmények, 

melyeket a képzési és kimeneti követelmények, valamint a  programtantervek alapján iskolánk 

szakmai programja határoz meg; 

 magatartási követelmények, 

melyek az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épülnek, és konkrétan az iskola házirendje 

tartalmazza; 
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 szorgalmi követelmények, 

melyek a diákok tanuláshoz, munkához való viszonyát tükrözik. 

A követelmények betartása és betartatása több úton történik. Fontos a keretek betartatása, a fegyelem 

és a fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés, az ellenőrzés, valamint a hiányosságok és elmaradások 

esetén a támogatás felajánlása, és az ehhez kapcsolódó világos megállapodás tanuló és tanár között. 

Ha világosan és konkrétan, adott csoportra vagy akár személyre szabottan fogalmazódnak meg az 

időkeretek, feladatok, követelmények, akkor személyessé válik mindaz, ami itt általánosan 

érvényűként jelenik meg. 

A fegyelem és önfegyelem kialakításának fontos eszköze a jutalmazás és a büntetés. Mindkettő akkor 

hatékony, ha időben és helyes mértékkel, valamint következetesen, kiszámíthatóan alkalmazzuk, és 

arányban áll a jutalmazandó, illetve büntetendő tettel. 

Nem szabad senkit jutalmazással mások fölé helyezni, illetve büntetéssel megszégyeníteni! Egyik 

sem alkalmazható túl gyakran, mert hatását veszti. A büntetés együtt kell járjon a megbocsátással, az 

újrakezdés lehetőségének megadásával. 

A követelmények betartását segíti a folyamatos számonkérés és értékelés, melynek több szintje van 

a feleltetéstől kezdve a vizsgáztatásig. 

2.10.2. Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei 

Az igazságos értékelés előfeltétele a követelmények világos megfogalmazása és következetes 

érvényesítése. A tanulók értékelése-minősítése során a helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi 

követelményeket kell figyelembe venni, ugyanakkor az egyes tanulókat önmaguk teljesítményéhez, 

egyéni képességeihez is viszonyítani kell úgy, hogy közben nem sérthetjük mások igazságérzetét. 

Az iskola pedagógusai nevelő-oktató munkájuk során folyamatos, jól megtervezett és szervezett 

ellenőrzésre törekednek annak érdekében, hogy saját munkájuk hatékonyságát és a tanulók 

felkészültségét értékeljék. A folyamatos információszerzés az intellektuális teljesítményeken kívül 

kiterjed a személyiség más szféráira is, vagyis a tanulók személyiségének egészére. 

Az ellenőrzés és az értékelés főbb jellemzői: 

 folyamatosság, rendszeresség; 

 korrektség; 

 igényesség; 

 objektivitás és empátia egészséges aránya; 

 tanulói önkontroll fejlesztésének igénye. 

A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei: 

 számon kérni csak olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez a tanuló a 

tanára vezetésével, irányításával hozzájutott, ami a tankönyvben szerepel; 

 a számonkérésnek mindig a tanuló tudására kell irányulnia (a hiányosságok feltárásának célja a 

további ismeretszerzés, illetve a hiányosságok pótlásának segítése); 

 a tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény egységében 

kell értékelni; 

 az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges minősítés 

mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban kialakult tudásbeli 

rangsorban elfoglalt helyét); 

 a tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességek megerősítés útján történő 

fejlesztése az irányadó elv; 

 a sajátos nevelési igényű tanulóknál a tanítás–tanulás–számonkérés folyamatában alkalmazzuk a 

méltányos elbírálás elvét. 

  



 

42 

2.10.3. Az ellenőrzés 

Az ellenőrzés fajtái: 

 házi feladat ellenőrzése; 

 füzetvezetés ellenőrzése; 

 szóbeli feleltetés (bejelentés nélkül, előző óra anyagából); 

 írásbeli számonkérési formák 

▪ témazáró dolgozat; 

▪ dolgozat; 

▪ röpdolgozat; 

▪ írásbeli felelet; 

▪ beadandó, nagyobb elmélyülést igénylő házi dolgozat; 

 a tanuló teljesítményének gyakorlati, illetve manuális ellenőrzése (pl. művészeti tevékenységek 

esetén, testneveléssel összefüggő mozgásos tevékenységek esetén). 

Az ellenőrzés funkciói: 

 folyamatos munkára készteti a tanulókat; 

 folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, csoportok vagy az egész osztály adott 

anyagrészből elért tudásszintjéről és megértési, haladási üteméről; 

 eszköze a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út 

megtalálásának is. 

2.10.4. Az értékelés 

A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét – a jogszabályban foglalt kivételek fenntartásával 

– tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal 

minősíti. A félévi és az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi 

érdemjegyeket és az év végi osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. 

A tanuló magatartásának és szorgalmának értékelését és minősítését félévkor és tanév végén az 

osztályfőnök végzi, az osztályban tanító pedagógusok véleményének kikérésével. 

Az érdemjegyekről a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét az elektronikus naplón keresztül 

rendszeresen értesíteni kell. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét félévkor 

értesítő, tanév végén bizonyítvány útján értesíti. 

Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának értékelésekor, 

minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz! 

A folyamatos értékelés szerepe: 

 visszajelzés ad a tanulóknak a továbbhaladásuk érdekében; 

 jelzést ad a szülőknek a gyermekük adott tantárgyban mutatkozó előmeneteléről. 

A folyamatos értékelés fajtái: 

 órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére); 

 szóbeli felelet értékelése; 

 gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése (pl. szakmai gyakorlati tantárgyak esetén, 

művészeti tevékenységek esetén, testneveléssel összefüggő mozgásos tevékenységek esetén); 

 írásos értékelés (írásbeli tevékenységek minősítése érdemjeggyel és hozzáfűzött megjegyzésekkel, 

tanácsokkal); 

 szülők részére az elektronikus napló útján küldött jelzés a feltűnően gyenge és a kiemelkedően jó 

teljesítményekről. 

2.10.5. Az ellenőrzés és az értékelés pedagógiai szerepe 

Az ellenőrzés és az értékelés oktatásunk szerves része. Jelentős szerepe van a személyiség 

fejlesztésben is (pl. ösztönzést ad, növeli a felelősségérzetet és az önértékelő képességet, önnevelésre 

késztet). Az iskolában folyó értékelő tevékenység további célja, hogy az ellenőrzés során feltárt 



 

43 

adatokra, tényekre támaszkodva vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei 

mennyire felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek. A 

nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata az is, hogy megerősítse a pedagógusokat 

munkájuk helyességében, illetve feltárja az esetleges hibákat, hiányosságokat, így ösztönözzön azok 

kijavítására. 

Az objektív, igazságos értékelés és osztályozás csak világosan megfogalmazott és következetesen 

érvényesített követelményrendszer alapján lehetséges. Ugyanakkor fontos, hogy a tanulót önmaga 

teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az értékelés, az osztályozás a tanulókat 

egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható legtöbbet nyújtsák. Az értékelés akár elismerő, 

akár bíráló, épüljön a bizalomra. 

Bármely tantárgy ellenőrzési-értékelési rendszerében elengedhetetlen követelmény a folyamatosság. 

A tanár értékelési szempontjainak kialakításakor legyen következetes, kerülje a szubjektív elemeket. 

Adjon rá lehetőséget, hogy szempontrendszerét a tanulók is megismerhessék. 

Az ellenőrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos 

más tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeli és írásbeli 

számonkérés megfelelő egyensúlyát, természetesen az adott tantárgy sajátosságait figyelembe véve. 

Még a "feladatmegoldó" tárgyakban sem hagyható el a rendszeres szóbeli ellenőrzés, számonkérés. 

Az egyes tantárgyak helyi tantervében és szakmai programjában évfolyamonként meg kell határozni 

a tanév során írandó témazáró dolgozatok számát. Az arányos terhelés miatt célszerű, hogy a tanárok 

egymás között egyeztessék egy-egy osztályban a témazáró dolgozatok idejét, illetve azt előre 

jelezzék. 

A félévi értékelés visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban 

való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a tanulói munka, 

aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű tudás megszerzéséhez 

vezet-e, valamint visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a tantárgy eredményes 

elsajátításához szükséges tanulási módszereket. 

A tanév végi osztályzattal kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen szinten sajátította 

el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza teljes 

jogkörrel és felelősséggel. 

A tanulók az ellenőrzés során munkájukról visszajelzést kapnak. Ez többféleképpen történhet, például 

metakommunikáció útján, egy-két mondatos értékeléssel, kis jegyekkel vagy pontokkal vagy + és – 

jelekkel (melyeket később érdemjegyekre váltunk), valamint közvetlen érdemjegyekkel. Lényeges, 

hogy bármilyen rendszer szerint is értékelünk, ez végül osztályzatokban is jelenjen meg az 1-től 5-ig 

terjedő skálán, és ezt is hozzuk a tanuló tudomására. 

Az osztályozó naplóba kizárólag egész számú érdemjegy írható. Törtszámú értékelés nem adható! 

2.10.6. Az ellenőrzés és értékelés gyakorlata 

Félévente minden tanulónak az adott félévben tanult minden tantárgyból minimálisan a heti óraszám 

kétszeresének megfelelő, de legalább három érdemjegye kell legyen, egyenletesen elosztva. A 

szaktanár félévkor és a tanítási év végén a tanuló teljesítményét, előmenetelét e jegyek alapján 

osztályozza, feltéve, hogy a tanuló hiányzásai az adott időszakban nem érik el a jogszabályban előírt 

mértéket. 

A tanítási év során kapott érdemjegyeket az elektronikus napló személyre szóló, a tanulók 

személyiségi jogait egyéni azonosítóval és biztonsági jelszóval védő tanulói és gondviselői 

tájékoztató felületén közöljük. 
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A szülőknek joguk és kötelességük rendszeresen tájékozódni gyermekük tanulmányi előmeneteléről, 

érdemjegyeiről és osztályzatairól. Erre módjuk nyílik az elektronikus napló ezt a célt szolgáló 

tájékoztató felületén (a számukra kiosztott egyéni azonosítók és jelszavak segítségével), valamint az 

osztályfőnökkel folytatott megbeszélés vagy a szaktanári fogadóórák során. Amennyiben a tanuló 

munkájában alapvető hiányosság tapasztalható és a követelményeknek nem tud eleget tenni (vagyis 

bukásra áll), a szaktanár jelezze ezt a szülőknek és az osztályfőnöknek. 

Az iskola november és április végén is tájékoztatja a szülőket és a tanulókat a tanulmányi 

eredményekről, különösen a félévkor vagy tanév végén várható elégtelen osztályzat(ok)ról. 

Egyes tanulói teljesítmények súlyozott értékeléséről a pedagógusok döntenek a munkaközösség 

véleményének és a jelen pedagógiai programban foglaltaknak (pl. jegytípusok, vizsgajegyek 

súlyozása) figyelembevételével, és ennek megfelelően választják meg az ellenőrzési és értékelési 

formákat. A pedagógusok a tanév elején tájékoztatják a tanulókat arról, hogy melyek azok a tanulói 

teljesítmények, amelyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok kialakításánál nagyobb súllyal 

fog figyelembe venni. Ilyen teljesítmény értékelésekor a naplóba megkülönböztetett érdemjegy kerül. 

Indokolt esetben (pl. súlyos betegség miatti tartós hiányzást követően) megfelelő időt kell biztosítani 

a tanulónak a felkészülésre és az elmaradás pótlására. Ugyancsak lehetőséget kell adni az elégtelen 

témazáró érdemjegy kijavítására. Az egyéb érdemjegyek javítására lehetőség adható, amennyiben az 

a tanuló tanulmányi fejlődését szolgálja. 

Az órai aktivitás kis jegyekkel vagy pontokkal vagy + és – jelekkel értékelhető, melyeket később 

érdemjegyekre váltunk. Ennek elvét a szaktanár tanév elején közli a tanulókkal. 

A házi feladatot és a felszerelést ellenőrizni kell, de ezek hiányát érdemjeggyel értékelni nem szabad! 

Ezeket a hiányosságokat a napló erre szolgáló rovatában külön kell vezetni. 

Elégtelen félévi osztályzat esetén a diáknak javasoljuk, hogy – ha van ilyen – az iskola (a szaktanár) 

által szervezett felzárkóztatáson vegyen részt, illetve keresse meg a szaktanárt felzárkóztatás céljából. 

A félév és a tanítási év végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a tanuló 

dicséretet kaphat. A tantárgyi dicséreteket az elektronikus naplóban „5d” jelöléssel, az egyéb 

(osztályfőnöki, igazgatói, nevelőtestületi) dicséreteket megjegyzés formájában kell dokumentálni, 

valamint a tanítási év végén a törzslap megfelelő rovatába is be kell jegyezni. A bizonyítványhoz 

mellékelve külön (pl. oklevélben) tüntethetők fel a dicséretek. 

2.10.7. A tanulmányi munka értékelésének és minősítésének érdemjegyei, osztályzatai és tartalma 

 jeles (5) a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását 

alkalmazni is képes, a tantárgy szaknyelvén is pontosan, szabatosan fogalmaz, 

kiemelkedő teljesítményt nyújt; 

 jó (4) a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, tudását kisebb 

bizonytalanságokkal, jelentéktelen hibával alkalmazni is tudja; 

 közepes (3) a tanuló a helyi tanterv követelményeit pontatlanul, több hibával, felszínesen 

teljesíti, tudását csak nevelői segítséggel tudja alkalmazni; 

 elégséges (2) a tanuló a helyi tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendő 

részét sajátította el, fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes, 

kizárólag nevelői segítséggel képes önálló munkavégzésre; 

 elégtelen (1) a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, 

nem rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges alapvető ismeretekkel, önálló 

munkavégzésre nevelői segítséggel sem képes, vagy megtagadja a munkát. 
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A félévi és tanév végi osztályzatok megállapításánál a tanítási év összes érdemjegyének – 

jegytípusoktól függő súlyozásával kapott – százados értékre kerekített átlagát vesszük alapul a 

következők szerint: 

átlag osztályzat 

4,60 - 5,00  jeles (5) 

4,41 - 4,59* jeles (5) vagy jó (4) 

3,70 - 4,40  jó (4) 

3,51 - 3,69* jó (4) vagy közepes (3) 

2,80 - 3,50  közepes (3) 

2,61 - 2,79* közepes (3) vagy elégséges (2) 

1,90 - 2,60  elégséges (2) 

1,71 - 1,89* elégséges (2) vagy elégtelen (1) 

1,00 - 1,70  elégtelen (1) 

*Ezekben az esetekben a pedagógus jogosult dönteni a két osztályzat között (pl. 4,48 átlag esetén 

jeles vagy jó osztályzatra értékelheti a tanuló teljesítményét). A döntésnek az általa tanított tanulók 

esetében egységesnek kell lennie. 

Résztantárgyakat tartalmazó tantárgy esetében, amennyiben bármelyik résztantárgyából elégtelen 

osztályzatot szerzett a tanuló, úgy a tantárgyi jegye is elégtelen lesz. 

2.10.8. Az egyes jegytípusok és súlyozásuk 

Jegytípus Súlyozása 

Normál 

 szóbeli (felelet); 

 írásbeli (dolgozat, 

röpdolgozat, 

írásbeli felelet); 

 házi dolgozat; 

 projektmunka; 

 órai munka; 

 e-learning feladat 

1 

Témazáró dolgozat (írásbeli) 2 

Kisérettségi 3 

Szorgalmi 0,5 

Osztályozó vizsga vizsgán kapja a félévi / tanév végi osztályzatát 

2.10.9. Az írásbeli számonkérés elvei, formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 

betöltött szerepe és súlya 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök dilemmája. A 

képesség- és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. Ugyanakkor a 

köznevelési és később a felsőoktatási rendszer is, már a középiskolába bekerüléskor és ezt követően 

is (pl. országos mérések, központi írásbeli felvételi vizsga, érettségi vizsga, felsőoktatási intézmények 

vizsgarendszere) az írásbeli mérési, számonkérési formákat preferálja. De a magas osztálylétszámok 

is ebbe az irányba hatnak, ahogy a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő 

ismeretanyag elsajátításának pontos ellenőrzése szintén az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 

Ezzel szemben a tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult élettempó hatására kialakult 

rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust nélkülöző – beszédjük az iskola 

felelősségét növeli ezen a téren. 
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Az írásbeli számonkérés elvei: 

 a félévi és tanítási év végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 

érdemjegyekből mindazon tantárgyak esetében, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 

fejlesztésére, valamint amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek 

tenni (illetve tehetnek); 

 a bizonyítottan részképesség-hiányos, illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot 

kérésére (kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére) – a szakértői véleményben foglaltak szerint – 

fölmentjük az írásbeli számonkérés alól, vagy annak egy részét nem értékeljük (pl. helyesírás); 

 az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet fordítunk 

arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni; 

 az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértjük azt is, hogy megtanítjuk a diákokat a digitális 

információhordozók helyes, ésszerű mértékkel történő használatára is (pl. szövegszerkesztés, 

prezentáció készítés, internet használata levelezésre, forrásfeldolgozásra, információgyűjtésre, 

online tananyag-feldolgozásra); 

 a diákok írásbeli dolgozatait, beadott munkáját jelen pedagógiai programban lejjebb szabályozott 

határidőn belül értékelni, javítani kell, ellenkező esetben az értékelés fontosabb visszajelzés jellege 

háttérbe szorul a „jegyszerző” funkció mögött 

 a tanuló beszedett füzetét a következő tanóráig értékelni, javítani kell (hiszen a következő órán a 

tanulónak azt ismét tudnia kell használni). 

Az írásbeli számonkérés formái: 

 témazáró dolgozat: egy teljes tantervi témakör számonkérésére szolgáló, egy egész tanórát kitöltő, 

az ismeretek felidézését és alkalmazását egyaránt megkövetelő írásbeli számonkérési forma, ahol 

a feladattípusok arányai megfelelnek a tananyag és a tantervi követelmények belső arányainak; 

 dolgozat: egy tantervi téma valamely részének (néhány órára feladott egységének) számonkérésére 

szolgáló, rövidebb, de legfeljebb egy tanórát kitöltő írásbeli számonkérési forma, amelyben az 

ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal együtt is számon kérhető; 

 röpdolgozat: az előző tanórai tananyag elsajátításának számonkérésére szolgáló, rövid, írásbeli 

számonkérési forma, amelyben az ismeretek felidézése az alkalmazástól függetlenül vagy azzal 

együtt is számon kérhető; 

 írásbeli felelet: néhány tanuló tudásának egyidejű mérésére, vagy szóbeli feleletre ideiglenesen 

vagy tartósan képtelen tanuló szóbeli feleletének kiváltására szolgáló írásbeli számonkérési forma. 

Az írásbeli számonkérés rendje és korlátai: 

 témazáró dolgozat íratását a pedagógus legkésőbb egy héttel a dolgozatírás előtt bejeleni az 

osztálynak és a haladási naplóban is előre jelezi; 

 a témazáró dolgozatot összefoglalás előzi meg; 

 egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem íratunk; 

 dolgozat íratását a pedagógus legkésőbb az előző tanítási órán bejelenti; 

 röpdolgozat íratását és az írásbeli feleltetést nem kell előre bejelenteni; 

 lehetőség szerint (korábban megindokolt okok miatt), a szóbeli feleltetést kell előnyben részesíteni 

az írásbeli feleltetéssel szemben; 

 a pedagógus a megírt, beadott 

▪ röpdolgozatot vagy írásbeli feleletet 5 tanítási napon belül; 

▪ dolgozatot vagy témazáró dolgozatot 10 tanítási napon belül 

kijavítja és értékeli; 

 azokon a tanítási napokon, amikor a tanuló a tanév rendjében meghatározott mérési feladatok 

végrehajtásában vesz részt, más tanórai foglalkozáson való részvételre nem kötelezhető (kivéve a 

művészeti és a testnevelési órákat), így ekkor dolgozatot sem írhat; 

 tanév elején a pedagógusok felhívják a tanulók figyelmét arra a tényre, hogy a témazáró 

dolgozatokra adott érdemjegyeket a félévi és a tanítási év végi osztályzatok megállapításakor 

kétszeres súllyal vesszük figyelembe. 
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Az írásbeli számonkérés értékelése: 

 az írásbeli számonkérések értékelésénél a következő, az írásbeli munkára adható összes pontszám 

százalékában megadott ponthatárokat alkalmazzuk 

▪ jeles (5) = 80,0-87,5 százaléktól; 

▪ jó (4) = 60,0-75 százaléktól; 

▪ közepes (3) = 40,0-62,5 százaléktól; 

▪ elégséges (2) = 25,0-50 százaléktól; 

 a pedagógusok a megadott százalékos értékek között maguk határozhatják meg a ponthatárokat; 

 a pedagógusoknak az általuk tanított tantárgy(ak)ból, valamennyi osztályukban, minden tanév első 

tanóráján ismertetniük kell a tanulókkal az írásbeli számonkérés általuk alkalmazott százalék-

határait. 

Témazáró dolgozat alól nincs felmentés (kivéve, ha igazolt tartós hiányzását követően a tanuló 

haladékot kapott a tananyag pótlására). 

2.10.10. Az egyes tantárgyak és modulok értékelése és minősítése, valamint beszámítása az 

évfolyam sikeres befejezéséhez 

Az egyes tantárgyak követelményeinek teljesítését a jogszabályban előírt öt fokozatú skálával 

értékeljük (jeles, jó, közepes, elégséges, elégtelen). 

Az egyes tantárgyakba integrált kerettantervi modulokat (pl. egészségtan) a befogadó tantárggyal 

együtt értékeljük. Egyetlen érdemjegyet kap a témakör értékelésekor a tanuló akkor is, ha a 

pedagógus az integrált tantárgyon belül az adott témakörbe a modultantárgy tananyagát is beépítette. 

A pedagógus a befogadó tantárgy és a modultantárgy tananyagát témakörönként elkülönítve is 

taníthatja. A félévi és tanév végi osztályzatok kialakításakor a különböző témakörökben szerzett 

érdemjegyek között nem teszünk különbséget. 

A tanuló akkor léphet magasabb évfolyamra, ha az aktuális évfolyam minden tantárgyából legalább 

elégséges tanév végi osztályzattal rendelkezik. 

2.10.11. Összegzés 

Az egységes szemléletű ellenőrzés és értékelés kialakítását rendszeres megbeszéléseknek, 

továbbképzésnek kell megszilárdítania, hogy a tapasztalatcseréken a nevelőtestület tagjai minél 

szélesebb körben megismerkedhessenek a pedagógia korszerű módszereivel. 

Az ellenőrzés gyakorlatában – a kor követelményeihez és a nemzeti alaptanterv elvárásaihoz 

igazodva – növekednie kell a problémamegoldó jellegű, kreativitást igénylő feladatok számának. 

2.11. A magatartás és szorgalom minősítésének elvei 

2.11.1. A tanulói magatartás és szorgalom értékelésének, minősítésének alapelvei, követelményei 

és formái 

A magatartás fogalma: 

 a magatartás a tanuló viszonya az iskola értékrendjéhez, a házirendben rögzített viselkedési 

normák és íratlan viselkedési szabályok betartásának szintjeihez, valamint társaihoz, tanáraihoz és 

az iskola más dolgozóihoz; 

 a magatartás nem azonos a magaviselettel, minthogy a magatartásjegy kialakításában nem csupán 

a tanuló viselkedése, fegyelmezettségi szintje, hanem sokkal inkább a közösséghez való viszony 

és a morális tulajdonságok (pl. becsületesség, kudarctűrés, önfegyelem) játsszák a döntő szerepet. 

A tanuló magatartásjegyében kifejezésre jut 

 az iskolába járási fegyelme (a házirendben meghatározott igazolatlanul mulasztott óraszám); 

 a társaihoz való viszonya (pl. segítőkészség, szolidaritás); 

 a tanáraival szemben tanúsított magatartása (udvariasság…), 
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 beszédstílusa, a kulturált magatartás szabályaihoz való viszonya az iskolában és az iskolán kívül 

is (pl. iskolai szervezésű rendezvényeken, csoportos közlekedés közben); 

 a tanuló korábbi magatartásához képest történt – pozitív vagy negatív irányú – változása; 

 óra alatti magaviselete (fegyelmezettségi szintje). 

A szorgalom fogalma: 

 a szorgalom a tanuló viszonya a tanuláshoz (aktivitás, érdeklődés). 

A tanuló szorgalomjegyében kifejezésre jut 

 a tanuló tudás iránti igénye (szelektál-e a tárgyak között vagy minden tárgyat igyekszik tanulni); 

 a tanuló képességéhez mért teljesítménye; 

 a tanuló feladattudata (kötelező feladatai megoldásának, elkészítésének minősége, igényessége); 

 a tanuló részvétele az órák menetében (órai aktivitás); 

 a tanuló írásos és manuális munkáinak külalakja; 

 a tanuló iskolai felszerelésére vonatkozó igényessége (pl. milyen gyakran hagy otthon kötelező 

felszerelési tárgyat). 

A szorgalomjegyben kifejezett értékelés alapelvei: 

 az abszolút teljesítmény helyett a relatív, tehát a képességhez mért teljesítmény minősítésének 

eszköze; 

 az órai aktivitás csak a személyiségből fakadó tulajdonságok figyelembevételével minősíthető (a 

zárt, csendes, lassú, elmélyült tanuló nem kaphat elmarasztalást, amiért az órákon ritkábban 

jelentkezik, nyilvános szereplést nem szívesen vállal önként); 

 a szorgalomjegyben tükröződnie kell a változásnak (a korábban tanúsított szorgalom javulásának 

vagy romlásának); 

 a szorgalomjegytől el kell különíteni a magatartásjegyet (a fegyelmezettség önmagában nem 

azonos a példás szorgalommal, a fegyelmezetlenség nem jelenti a szorgalom hiányát, illetve aki 

aktív, szorgalmas, nem biztos, hogy példás magatartású is). 

A magatartás és szorgalom minősítése: 

 az értékelést nevelési eszköznek tekintjük, amely visszajelzést ad a tanulóknak a róluk kialakított 

általános képről, annak változásáról, valamint viszonyítás alapul szolgálhat és motivációt jelenthet 

számukra; 

 a követelmények megfogalmazásánál figyelembe kell venni a korosztály életkori sajátosságait; 

 az iskolában eltöltött évek során fokozatosan kell a gyermekek gondolkodásában elmélyíteni és 

tudatosítani azon értékek fogalmát, amelyek tükrében minősítjük magatartásukat és szorgalmukat, 

hiszen célunk, hogy mindinkább magukénak érezzék őket, elfogadásuktól eljussanak a velük való 

azonosulásig.  

Folyamatos minősítés: 

 az oktatók folyamatosan, rendszeresen és következetesen reagálnak a tanulók megnyilvánulásaira 

(a tanórán és a tanórán kívüli szervezett foglalkozásokon is); 

 kirívó magatartásbeli vétség, illetve a munkamorál feltűnő romlása esetén a szülőket szóban vagy 

írásban tájékoztatjuk; 

 kiemelkedő teljesítmény (pl. versenyeredmény, iskolai rendezvényen való szereplés, közösségi 

tevékenység) jutalma szóbeli és írásbeli dicséret lehet; 

 a magatartás és a szorgalom értékelése írásbeli félévente, osztályzattal történik; 

 a magatartás és a szorgalom értékelését az osztályfőnökök koordinálják, egyeztetik az adott 

osztályt tanító pedagógusok szintjén. 

Félévi és tanév végi értékelés és minősítés a magatartás- és szorgalomjegyek kialakítása esetében: 

 az osztályzatok kialakításakor az adott időszak teljesítményét, valamint a félév, illetve az egész 

tanítási év során bekövetkezett változásokat kell figyelembe venni; 

 az értékelés és minősítés elsősorban a tanárok közvetlen tapasztalataira épül, és kiterjed a tanulók 

teljes iskolai tevékenységére, továbbá az iskolán kívül szervezett programokra, versenyekre, 

rendezvényekre, valamint az azokra és onnan vissza történő csoportos közlekedésre; 
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 az osztályzatok megállapítása az osztályfőnök feladata, aki a minősítésben felhasználja az 

osztályban tanító pedagógusok véleményét, és figyelembe veszi az osztály tanulóinak értékelését 

is (ezeket saját belátása szerint kérheti írásban, statisztikailag feldolgozható formában, vagy 

szóban, esetleg indoklással); 

 az osztályfőnök javaslatát az osztályozó értekezleten a nevelőtestület többségi döntéssel 

véglegesíti (az adott osztályban több tantárgyat tanító pedagógus véleménye többszörösen 

számítandó, szavazategyenlőség esetén az osztályfőnök véleménye a mérvadó); 

 lehetőséget kell adni a diákoknak önmaguk értékelésére és egymásról alkotott véleményük nyílt 

megbeszélésére is; 

 az értékelés és minősítés négy kategóriába való besorolással történik: 

▪ magatartás esetében példás (5), jó (4), változó (3) és rossz (2); 

▪ szorgalom esetében példás (5), jó (4), változó (3) és hanyag (2) 

osztályzattal; 

 az osztályzatok megállapításához igyekeztünk olyan – az alábbiakban rögzített – egységes 

szempontrendszert kialakítani, amely a nevelőtestület egésze által elfogadható és az 

osztályfőnökök gyakorlatában jól hasznosítható, ám alkalmazása során természetesen figyelembe 

kell venni a tanulók és az osztályok egyéni jellemzőit és körülményeit, ugyanakkor iskolai szinten 

mégis törekednünk kell az egységes gyakorlatra; 

 nem szabad a tanuló magatartását és szorgalmát mereven, a személyiségvonásainak figyelmen 

kívül hagyásával értékelni és minősíteni; 

 semmilyen körülmények között nem megengedett a kollektív büntetés (csoport vagy osztály szintű 

alulértékelés); 

 az értékelés és minősítés semmiképp nem tükrözhet tanári rokon- vagy ellenszenvet; 

 az értékelés és minősítés nem büntetés és nem megtorlás, hanem folyamatos értékelés, melynek 

célja minden esetben a nevelés, a jobbítás, a segítségnyújtás; 

 amennyiben a kiskorú tanuló szülője nem ért egyet a pedagógusok által kialakított értékeléssel, 

minősítéssel, az osztályfőnöknek (illetve az osztályban tanító bármely tanárnak) törekednie kell a 

szülő meggyőzésére. 

2.11.2. A magatartás értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató szándékkal) 

Példás (5) 

 részt vesz a közösségi élet megszervezésében és védelmében, a közösségi tulajdont (pl. épület, 

berendezések, eszközök, szolgáltatások) megbecsüli és védi; 

 közösségi munkáját felelősséggel végzi (pl. hivatali teendők, hetesség, tisztaság, pontosság); 

 az iskola célkitűzéseit magáévá teszi és megvalósításán dolgozik; 

 az iskola házirendjében foglaltakat betartja és másokkal is betartatja; 

 nincs fegyelmi büntetése; 

 mások véleményét tiszteletben tartja, munkájukat becsüli és segíti (építő jellegű bírálat, kritika); 

 a gyengébbeket felkarolja és erejéhez mérten segíti (tanulás segítése, barátság); 

 iskolai munkáját lelkiismeretesen végzi, önművelésén tudatosan dolgozik; 

 a többiek felnéznek rá (pozitív példakép); 

 önismeretre, önnevelésre törekszik (pl. önuralom, fegyelmezettség, türelem); 

 egyeneslelkűség, becsületesség, őszinteség, udvariasság jellemzi; 

 meg nem engedett módon nem törekszik előnyökhöz jutni és az ilyen előnyszerzést elítéli; 

 a fizikai munkát becsüli és szívesen végzi; 

 szórakozásaiban nem könnyelmű, másokra is tekintettel van; 

 testi egészségét védi (pl. alkoholfogyasztás és dohányzás mellőzése), testét gondozza (sportol, 

megjelenése ápolt), ruházata is tiszta, ápolt; 

 környezetének kialakításában esztétikai igényesség jellemzi. 

Jó (4) 

 az iskola célkitűzéseit elfogadja, megvalósításukra törekszik; 

 közösségi ember, a közösségi tulajdont nem rongálja, hanem védi; 
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 mások véleményét meghallgatja, munkájukat nem akadályozza, bírálatukban általában pozitív; 

 iskolai munkáját, megbízatásait elvégzi; 

 a gyengébbeket nem bántja, ha alkalma van rá, segíti őket; 

 igyekszik nevelni magát, ritkán vét az önuralom és a fegyelem terén; 

 becsületes és őszinte; 

 a meg nem engedett előnyszerzés módszereit elítéli és nem is csal; 

 nem vonja ki magát a fizikai munka alól; 

 szórakozásaiban nem túlzó, a jó ízlést nem sérti; 

 testét gondozza, ruházata rendes és tiszta, káros szenvedélyei nincsenek; 

 súlyos fegyelmező intézkedésben maximum egyszer részesült. 

Változó (3) 

 az iskola célkitűzéseit csak részben fogadja el, időnként szembefordul velük; 

 önző, a közösségi tulajdont nem becsüli; 

 kritikája kíméletlen, romboló; 

 kötelességteljesítésében, megbízatásai vállalásában hanyag; 

 a gyengébbeket bántja; 

 megalkuvó, cinikus; 

 nem törekszik önuralomra, fegyelmezettségre; 

 kihívóan feltűnést keltő; 

 a meg nem engedett előnyszerzés módszereit elfogadja és él velük; 

 a fizikai munka alól kivonja magát; 

 szórakozásaiban túlzó, könnyelmű, másokra nincs tekintettel; 

 teste, ruházata gondozatlan, rendetlen, piszkos; 

 egészsége védelmében könnyelmű (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás); 

 súlyos fegyelmező intézkedésben többször részesült. 

Rossz (2) 

 az iskola célkitűzéseit nem fogadja el, szembehelyezkedik velük; 

 elsősorban saját érdekeit nézi, a közösség életét zavarja; 

 a közös tulajdont rongálja; 

 kötelességét nem végzi, vagy csak büntetés kilátásba helyezése esetén végzi el; 

 szertelen, durva, másokat megbotránkoztató; 

 bármi áron érvényesülni akar; 

 figyelmeztetés ellenére súlyosan megsérti az együttélés szabályait és az intézet rendjét; 

 iskolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért fegyelmi büntetésben részesült. 

Megjegyzés: 

 a magatartás elbírálásakor a felsorolt szempontok közül legalább kétharmadának együttes megléte 

(vagy megsértése) szükséges; 

 fentieket módosíthatják a házirendnek az igazolatlan mulasztásokra vonatkozó előírásai. 

2.11.3. A szorgalom értékelésének és minősítésének szempontjai (iránymutató szándékkal) 

Példás (5) 

 munkáját rend, fegyelem, pontosság és igényesség jellemzi; 

 az iskolai tanulmányi munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken, kihasználja az iskola 

nyújtotta egyéb önképzési lehetőségeket; 

 a tanítási órákra képességeihez, körülményeihez mérten maximálisan és rendszeresen felkészül; 

 az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. 

Jó (4) 

 többletmunka nélkül, tehetségének megfelelően tanul; 

 irányításra szorul, néha ösztönzést igényel; 

 hangulata hatással van munkájára; 
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 néha kapkod és pontatlan; 

 az érdeklődési körébe tartozó tárgyakból jó eredménnyel dolgozik, de a többieket elhanyagolja. 

Változó (3) 

 nem tanul tehetségének megfelelően; 

 a munkájára folytonosan figyelmeztetni kell; 

 munkájának külalakja gondozatlan; 

 munkavégzésében kiszámíthatatlan, ötletszerű, válogat; 

 egy tárgyból elégtelen. 

Hanyag (2) 

 munkájával nem törődik, rendszeresen elhanyagolja az; 

 munkájában megbízhatatlan; 

 képességeihez és körülményeihez mérten keveset, vagy semmit sem tesz fejlődése érdekében; 

 egy vagy több tárgyból elégtelen. 

Megjegyzés: 

 a szorgalom elbírálásakor az egyes osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább 

kétharmadának az együttes megléte (vagy hiánya) szükséges. 

2.12. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 

meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladat és a házi dolgozat céljai: 

 újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 

 készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 

 önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 

 alkotómunkát végezni valamely témában. 

A házi feladat és a házi dolgozat elvei: 

 házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja); 

 a házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 

tanulónak naponta minimum 6-7, sőt akár 8 órája is van, és minden órán tűznek ki a számára 

kötelezően megoldandó feladatot; 

 csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes (ha 

ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig legyen 

olyan része, amelynek elvégzésére, elkészítésére, megoldására mindenki képes); 

 a házi feladatot – részben vagy teljesen (minden tanulóra, illetve feladatra vonatkozóan) – mindig 

ellenőrizni kell (a pedagógusok az írásbeli házi feladatokat ellenőrzik, a hibás megoldásokat 

kijavítják, közösen ellenőrzés esetén a tanulókkal kijavíttatják); 

 pedagógusainknak arra kell törekedniük, hogy a tanulókat az írásbeli házi feladatok rendszeres 

elkészítésére ösztönözzék; 

 az el nem készített, illetve hibás, hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni a 

mulasztás okai szerint; 

 nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba a feladat vagy annak alapjául szolgáló anyag 

nem értéséből fakad; 

 meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha azt önhibáján kívül (pl. igazolt 

hiányzás) mulasztotta el; 

 a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel (érdemjegyet csak 

tudásra adunk, míg az el nem készített feladattal tudásszint nem mérhető, ezért a házi feladat 

elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehet 

és kell büntetni, mint pl. a feleltetés, a házi feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő 

megíratása, pótfeladat kitűzése); 

 a házi feladat hiányát a napló erre szolgáló rovatában külön kell vezetni; 
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 az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését – a 

befektetett munka arányában – jutalmazni kell; 

 tanítási szünet idejére kötelező házi feladat nem adható; 

 a tanítási szünetet megelőző és követő napokra is csak annyi házi feladat adható, amennyi egyik 

óráról a másikra más napokon is szokásos; 

 a beadandó házi dolgozat vagy alkotás (pl. fogalmazás, olvasónapló, könyvtári vagy internetes 

kutatómunka, forrásfeldolgozás, projektfeladat, képzőművészeti alkotás) a tanuló nagyobb 

elmélyülését igénylő, egyéni vagy csoportos kutató, illetve gyűjtőmunkára épülő, vagy a tanuló 

kreativitását igénylő munka, amely az aktuális tananyagrészhez kapcsolódik és a tanórai keretek 

közt elsajátított ismeretek elmélyítését vagy kiegészítését szolgálja. 

A házi dolgozat íratásának rendje és korlátai: 

 a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítésének, beadásának határidejét különös gonddal, a 

tanulók egyéb kötelezettségeire tekintettel kell kitűzni, legalább két tanítási héttel előre; 

 az elkészítési, beadási határidőt a pedagógus úgy határozza meg, hogy a határidőt megelőző két 

hétre másik, már kiadott házi dolgozat határideje ne essék; 

 a beadandó házi dolgozat vagy alkotás elkészítési, tartalmi és formai követelményeit, valamint az 

értékelés elveit tanórán, valamennyi tanuló számára világosan kell meghatározni; 

 a tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 

versenyfeladatokat) csak annak a diáknak lehet előírni, aki a versenyzést, önálló kutatómunkát 

vagy alkotómunkát önként vállalta; 

 az elkészített, beadott házi dolgozatot vagy alkotást a pedagógus a kitűzött határidőt követően 10 

tanítási napon belül kijavítja, és az előzetesen meghatározott és kihirdetett szempontok szerint 

érdemjeggyel értékeli; 

 igazolt mulasztásra hivatkozva a tanuló kérheti a pedagógustól a beadási határidő módosítását. 

Az otthoni felkészüléshez kötelezően előírt szóbeli feladatok kiadásának rendje és korlátai: 

 az otthoni felkészüléshez előírt kötelező szóbeli házi feladatot a pedagógus a tanórán adja ki; 

 a kiadott feladatot a pedagógus a kiadását követő tanórán kéri számon; 

 a kiadott feladat alkalmazását a későbbi, kapcsolódó anyagrészek számonkérése során is kérheti a 

pedagógus; 

 a kiadott feladat elvégzése a tanulók számára kötelező, kivéve, ha a pedagógus a feladatot 

kifejezetten szorgalmi házi feladatként adja ki; 

 a kötelező szóbeli házi feladatból a pedagógus a tanulót a következő tanórán beszámoltathatja, 

teljesítményét érdemjeggyel értékelheti, kivéve, ha az itt felsorolt feltételek valamelyike nem 

teljesül, vagy a tanuló az előző tanóráról igazoltan hiányzott. 

Az érettségi vagy szakmai vizsgához kapcsolódó, előzetesen elkészítendő projektmunkát, portfóliót, 

alkotást, vagy más vizsgafeladatot – annak pontos leírásával – a vizsgaszabályzatban rögzített 

határidőre kell kiadni. 

2.13. Projektoktatás 

Az iskola évfolyamonként vagy az egész iskolára kiterjedően projektoktatást szervezhet (pl. 

projektnap, projekthét, a tanév rendjében szereplő témahetek), az iskola munkatervében előzetesen 

rögzítettek szerint. 

A szakmai oktatásban – felmenő rendszerben – a projektszemléletű oktatás kiemelt szerepet kap. 

Ennek részleteit jelen pedagógiai program Függelékének szakmai programja tartalmazza. 

2.14. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei 

Iskolánkban az osztálylétszámtól függően csoportbontásban tanítjuk a szakmai gyakorlati tárgyakat 

(a jogszabályban előírt csoportlétszámoknak megfelelően) valamint a pedagógiai programunk 

órahálóiban kiemelt közismereti tárgyakat (különösen az idegen nyelveket), illetve szükség szerint 
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más tantárgyakat is. Célunk ezzel, hogy az ismereteket elmélyítsük, több idő jusson a kommunikációs 

készségek fejlesztésére és a tanulók tudásának megalapozására. 

Csoportbontás esetén mindig figyelembe kell venni a fenntartó szabályzatát a minimális indítható 

osztály- és csoportlétszámokról. 

2.15. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére az iskola településén élő 

nemzetiségek kultúrájának megismertetésére szolgáló tananyag 

Iskolánk fontosnak tartja, hogy: 

 befogadó, szegregációmentes, nem szelektáló iskola legyen; 

 a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon is (pl. színház, zene, tánc, képzőművészeti 

alkotások, népművészet, történelem bemutatása) jelenjen meg a kulturális sokszínűség; 

 toleránsak, előítélet-mentesek legyünk a kisebbségi csoportokba tartozó személyekkel, kerüljük el 

a sztereotipizálást, próbáljunk közös identitás kialakítani; 

 a tanulók otthonról hozott kultúráját (hagyományok, szokások, hiedelmek stb.) értékként kezeljük; 

 a saját anyanyelv ismeretét és ápolását megbecsüljük, elismerjük. 

A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a környezetünkben élő nemzetiségek és más etnikai 

közösségek kultúrájának megismerését változatos módon biztosítja iskolánk. A tananyagot az iskola 

a történelem, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és 

médiaismeret, földrajz, közösségi nevelés (osztályfőnöki óra), valamint a hittan tantárgyak helyi 

tantervébe építette be. Szabadidős tevékenységeik során is szerezhetnek erre vonatkozó ismereteket 

a tanulóink, pl. projekthetek/napok, diákönkormányzat által szervezett programok, vetélkedők, 

könyvtári programok, tánctanulás stb. alkalmával. Kapcsolatot ápolunk a nemzetiségi és kisebbségi 

önkormányzatokkal is, akik előadásokkal, bemutatókkal segíthetik munkánkat. 

2.16. Az iskola egészségnevelési elvei 

2.16.1. Az iskolai egészségnevelési programban alkalmazható módszerek 

Hagyományos felvilágosító tevékenység: 

 egyfelől az egészségkárosító magatartásformák veszélyeire hívja fel a figyelmet – általában 

elrettentő tartalmú információk bemutatásának eszközével –, másrészt megoldásként kínálja a 

helyesnek vélt egészségmagatartást; 

 veszélye, hogy az ismeretek átadásának nem feltétele a hallgatóság aktív bevonása; 

 tapasztalatok szerint az ismeretek ilyen módon történő átadása önmagában nem elegendő a 

viselkedés befolyásolására, hiszen a háttérben meghúzódó motivációk lényegesen erősebbek 

lehetnek; 

 iskolai felvilágosító előadások és a különböző időszaki kiadványok, brosúrák.  

Rizikócsoportos megközelítés: 

 korai szűrés eredményeként feltárt egészségügyi problémákkal (nem fertőző betegségekkel!) 

küzdők, vagy a szociális helyzetük szempontjából veszélyeztetettek felmérése, majd a körükben 

végzett, célzott, egészségfejlesztő, betegségmegelőző tevékenység; 

 iskolai szinten ez valósul meg az orvosi vélemény alapján könnyített vagy gyógytestnevelési 

foglalkozásokon részt vevő diákok esetében is (differenciált testi nevelés). 

Társas-érzelmi készségek fejlesztését fokozó beavatkozások: 

 az érzelmi nevelést előtérbe helyező modell a személy konfliktuskezelési eszköztárának 

gyengeségeit nevezi meg az egészségkárosító magatartásformák kialakulásának háttereként; 

 a résztvevők számára ez a módszer lehetőséget biztosít a szocializációra, a társas-kommunikációs 

készségeik fejlesztésére; 

 ilyenek például a serdülőkori készségfejlesztő vagy önismereti csoportfoglalkozások, amelyek a 

csoportvezetésben képzett szakembert kívánnak; 
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 igazán az önismeret fejlődésétől remélhetjük azt, hogy a diákok ellenállnak az egészségkárosító 

magatartásformáknak, nemet mondanak a káros szenvedélyeknek. 

2.16.2. Feltételek, rendelkezésre álló eszközök 

Tárgyi feltételek: 

 iskolánkban az egészségneveléshez szükséges tárgyi feltételek megfelelőek 

▪ műszaki téren (multimédiás eszközök, projektorok, számítógépek, internet-ellátottság stb.); 

▪ prevenciós szakanyagok szintjén (szakkönyvek, nyomtatott és digitális szemléltető anyagok); 

 a jövőben szükségessé váló anyagok és eszközök a taneszköz-fejlesztés évi beszerzéseivel 

tervezhetőek. 

Órakeret: 

 az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges órakeretet minden évfolyamon 

a biológia (technikumi képzés esetén a kötelező komplex természettudományos tantárgy), a 

testnevelés és az osztályfőnöki órák időkerete foglalja magába. 

Személyi feltételek – az egészségnevelési program megvalósításába bevonható, intézményi szinten 

jelenleg rendelkezésre álló humán erőforrás: 

 az iskola biológia és testnevelés szakos tanárai; 

 az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és tagjai; 

 hitoktatók („testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől kaptatok” (1Kor 6,12)); 

 mentálhigiénés (lelkigondozói) végzettséggel rendelkező pedagógus (ha van); 

 bizonyos témaköröknél az ismeretátadás és a prevenciós tevékenység elvégzéséhez szükséges 

külső szakemberek bevonása is, pl. iskola-egészségügyi orvos, védőnő, pszichológus, rendvédelmi 

szervek munkatársai, civil szervezetek szakemberei. 

Módszerek: játékok, közösségépítés, művészetek, programok. 

2.16.3. Az iskolai egészségnevelés területei 

Az egészséges életmód, életszemlélet, magatartás szempontjából lényeges területeknek/témáknak az 

iskola pedagógiai rendszerébe be kell épülnie. Ezen témák a következők: 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; 

 tanulási technikák, ideális tanulási környezet kialakítása; 

 az idővel való gazdálkodás fontossága; 

 személyes válsághelyzetek felismerése és megoldási stratégiák ismerete; 

 egészséges táplálkozás, élelmiszerbiztonság; 

 szenvedélybetegségek (dohányzás, alkoholfogyasztás, kábítószer-használat); 

 szexuális felvilágosítás, párkapcsolatok, családtervezés, AIDS és nemi betegség prevenció; 

 a betegség megelőzését és a gyógyulást segítő magatartások; 

 elsősegélynyújtás; 

 személyi higiénia; 

 testi-lelki egészség; 

 személyes biztonság, balesetvédelem (iskolában, közlekedés közben és otthon); 

 testedzés, mozgás, egészséges testtartás; 

 személyiségfejlődés elősegítése, önismeret, tanulási technikák; 

 egészséges környezet (tanulási környezet, természeti környezet, természethez való viszony). 

2.16.4. Az iskolai egészségnevelés színterei 

Iskola-egészségügyi orvos és védőnő feladatai: 

 iskola-egészségügyi feladatok ellátása; 

 tanulók életkorhoz kötött vizsgálata, kötelező szűrővizsgálatok lebonyolítása; 

 tanulók elsősegélyben való részesítése; 
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 közreműködés közegészségügyi-járványügyi, környezet-egészségügyi, táplálkozás-egészségügyi 

és balesetvédelmi feladatok ellátásában (az iskola vezetésével egyeztetve); 

 védőnői feladat fentieken túl az iskolai egészségnevelésben való részvétel. 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségel (BTMN) küzdő tanuló ellátásában, problémáinak 

diagnosztizálásában és szakvéleménye elkészítésében az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmények (EGYMI) érintett tanuló lakóhelye szerint illetékes helyi intézménye jár el. 

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanuló problémáinak diagnosztizálásában és szakvéleménye 

elkészítésében az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények (EGYMI) érintett tanuló 

lakóhelye szerint illetékes helyi intézménye jár el. SNI tanulóink számára iskolánk alapító okiratában 

és érvényes működési engedélyében foglaltak szerint biztosítjuk a szakértői véleményben előírt 

gyógypedagógiai fejlesztést. 

Iskolai keretek közt megvalósuló egészségnevelési feladatok: 

 biológia órákon 

▪ az egyes szervek, szervrendszerek működéséhez kapcsolódó egészségügyi vonatkozások; 

▪ szexuális felvilágosítás; 

▪ testi higiénia; 

▪ elsősegélynyújtás; 

 testnevelés órákon 

▪ testedzés, mozgás fontossága és egészségre gyakorolt hatása; 

▪ egészséges testtartás; 

 osztályfőnöki órákon 

▪ szenvedélybetegségekkel való foglalkozás; 

▪ párkapcsolat, családtervezés, szexuális felvilágosítás; 

 valamennyi tantárgy vonatkozásában 

▪ a kapcsolódó balesetvédelmi rendszabályok ismertetése az adott tantárgy első foglalkozásán; 

 ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében (pl. rendszeres testmozgás, higiénia, 

rendszeres és egészséges táplálkozás, illetve folyadékbevitel, évszaknak megfelelő öltözködés, 

egészséges testtartás); 

 az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés (pl. az étrend összeállításában való 

részvétel – lehetőség szerint, büfé választékának pozitív befolyásolása, példamutató iskolai hatás); 

 tantermek, közlekedő terek, mellékhelyiségek, udvar, orvosi rendelő megfelelő kialakítása; 

 pedagógusok és technikai dolgozók személyes példamutatása; 

 iskolai kommunikációs felületek „egészség” rovata; 

 média, iskolaújság, faliújság, honlap (pl. aktuális téma önálló feldolgozása, tablókészítés, 

gyűjtőmunkák faliújságon történő megjelenítése); 

 testnevelés órák (legalább heti 3 órarendi óra) és iskolai sportkörök programja; 

 természettudományos tanórák megtartása lehetőség szerint szaktanteremben történjen. 

Tanórán kívüli foglalkozások egészségnevelési lehetőségei: 

 ismeretterjesztő előadások, kiállítások, fórumok; 

 témával kapcsolatos filmvetítések, vetélkedők, versenyek; 

 szabadidős foglalkozások, nyári táborok;  

 kirándulások, túrák (rendszeresen, egészséges környezetben); 

 egészségnevelési akciók (pl. sportversenyek, rendezvények). 

Tájékoztató fórumok: 

 szülőcsoport számára szervezett fórum, tájékoztató (szülők felkészítése); 

 szakmai tanácskozások, tréningek (tanárok felkészítése) – helyszíne lehet más intézmény is; 

 kortárs segítők képzése (tanulók felkészítése) – színtere lehet más képző intézmény is. 
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2.16.5. Egészségnevelés a gimnáziumi nevelés és a szakképzés területén 

Tanulóinkkal, mint a jövő szakembereivel, illetve leendő édesanyákkal és édesapákkal, tudatosítani 

kell, hogy az ember termelő-fogyasztó tevékenysége során valamennyi földi szférában változásokat 

okoz. A változások csökkentéséhez bővíteni kell látókörüket, meg kell ismertetni velük a közvetlen 

és tágabb környezetük élő és élettelen elemeinek kölcsönös kapcsolatát. Ki kell alakítani bennük az 

esztétikus környezet és az egészséges életmód iránti igényt. 

Tudatosítani kell diákjainkban a természeti és társadalmi környezet összefüggéseit, kölcsönhatásait 

és változásait, az urbanizáció és az ipari termelés egészséget veszélyeztető hatásait. 

Technikumi osztályba járó diákjaink szakmai képzésük során ismerjék meg a környezetbarát anyagok 

és technológiák fontosságát. 

Tanulóink számára legyen természetes a szelektív hulladékgyűjtés. 

Feltétlenül tudatosítani szükséges, hogy felelősséggel tartozunk az emberi élet fennmaradásáért, saját 

utódainkért, születendő gyermekeinkért. A káros szenvedélyeket el kell kerülnünk, illetve meg kell 

előznünk kialakulásukat. 

Célok: 

 az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése, szelektív hulladékgyűjtés; 

 takarékoskodás a vízzel és az árammal; 

 tanulóink ismerjék meg környezetüket, lássák az értékeket és a problémákat, és ezek megoldását. 

2.16.6. Az egészségneveléssel kapcsolatban megfogalmazott céljaink 

Rövid távú céljaink: 

 egészségfejlesztési programunk feladatainak ellátására a témában jártas, többlet szakértelemmel 

rendelkező kollégá(ka)t kell megbízni, aki(k)nek feladata 

▪ az iskolai egészségnevelési feladatok koordinálása, irányítása; 

▪ megfelelő partnerkapcsolatok biztosítása; 

▪ az osztályfőnöki munka segítése (egyes témakörök feldolgozásában); 

▪ külső szakemberek előadásainak szervezése; 

▪ pályázatok készítése; 

 az egészségnevelésben szerepet vállaló kollégák szakirányú továbbképzésének biztosítása; 

 minden tanulónk a 10. évfolyam végéig kapjon korszerű felvilágosító ismereteket a szexualitás és 

a szenvedélybetegségek témakörében, a „kényes” témáknál (pl. kábítószer-használat) külső 

szakemberek bevonásával; 

 minden olyan prevenciós tevékenység támogatása, amely tanulóink egészségét szolgálja; 

 egészségnevelési (egészséges életmód, egészségtudatosság) verseny szervezése. 

Középtávú céljaink: 

 személyi feltételek folyamatos fejlesztésével egészségfejlesztési csoport létrehozása; 

 iskolai egészségfejlesztési program teljes körű kiépítése (PDCA ciklus ismérvei alapján); 

 intézményi helyzetfelmérés alapján (SWOT, kérdőív) a legfontosabb célok kiválasztása, majd 

ezek lebontása intézkedési (cselekvési) tervvé; 

 a program megvalósítását folyamatosan kísérő ellenőrzés és önértékelés alapján a terv módosítása. 

Az egészségnevelés megvalósításában résztvevők: 

 belső résztvevők – iskolavezetés, pedagógusok (különösen a biológia tanárok, a testnevelők, a 

hitoktatók és az osztályfőnökök), iskola-egészségügyi orvos, védőnő, gyermek- és ifjúságvédelmi 

felelős, iskolapszichológus, diákönkormányzat; 

 külső partnerek – család- és gyermekjóléti szolgálat, gyermekvédelmi szakszolgálat, gyámhivatal, 

családsegítő szervezetek, nevelési tanácsadó, sportlétesítmények vezetősége, szakrendelők…, 

szülői közösség. 

Az iskola részletes egészségfejlesztési programját jelen pedagógiai program 4. fejezete tartalmazza. 
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2.16.7. Gyógytestnevelés 

A tanulók mozgásszegény életmódja miatt egyre több mozgásszervi, egészségi problémákkal 

küszködő tanulóval találkozunk, akik ennek következtében nem hagyományos testnevelés órán kell, 

hogy részt vegyenek, hanem könnyített vagy gyógytestnevelés órán. A gyógytestnevelés órák 

feladata a prevenció, a meglévő fizikai állapot megőrzése, javítás, illetve a rehabilitáció. Ezt a 

feladatot elkülönítve, az érintett tanulók számára külön szervezett gyógytestnevelés órák keretében 

lehet csak ellátni, hiszen a feladatok más jellegűek, az érintett tanulóknak mást kell végrehajtaniuk, 

más teljesítményt kell elérniük, mint egészséges társainak. Gyakorlatilag a gyógy testnevelő 

felügyelete és irányítása mellett személyre szabottan végzik a feladatokat. Ezzel megelőzzük fizikai 

állapotuk romlását, illetve az esetleges sérülések után gyorsabbá tehetjük felépülésüket. 

Iskolánkban – a tanuló érvényes szakorvosi véleményét figyelembe véve – az iskola-egészségügyi 

orvos utalja gyógytestnevelésre a tanulókat. A gyógytestnevelés ellátása iskolánkban a kerületi 

iskola-egészségügyi szolgálat révén megoldott, a kerületben általuk kijelölt gyógy testnevelőnél.  

2.17. Az iskola környezeti nevelési elvei 

2.17.1. Helyzetkép, adottságok 

Iskolánk Budapest szívében, a történelmi Corvin köznél található, a Józsefváros Önkormányzatától 

hosszú távra bérelt patinás iskolaépületben. A környék jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik 

(metró és forgalmas villamos vonalak, főutak csomópontjától egy sarokra), ebből adódóan viszont 

forgalmas, zajos, nem üde levegőjű. Itt kezdődik a megújuló kerület új és izgalmas, lakó-, 

kereskedelmi- és irodafunkcióknak egyaránt helyet adó Corvin-negyede, most kiépült felsőoktatási- 

és innovációs központokkal. 

Belső – maga az iskola  

Tárgyi feltételek: 

 az iskola természeti környezete (csend, jó levegő, zöld környezet és egyéb kedvező természeti 

adottságok részleges hiánya a magas házakkal sűrűn beépített, forgalmas belvárosban); 

 mindennapos testedzés lehetőségei (nagy tornaterem, kondi terem, udvar megléte, sportpálya 

hiánya, de a közelben rekortán borítású, köztéri futópálya használható); 

 lelkigyakorlatokhoz, igeliturgiákhoz alkalmas helyiség, iskolakápolna megléte; 

 kulturális programokra alkalmas helyiség (nagyterem a padokat kiürítve, vagy a tornaterem); 

 étkezés helyi lehetőségei; 

 építészeti szabványoknak, katasztrófavédelmi és egészségügyi előírásoknak való megfelelés; 

 folyamatos karbantartások teszik élhetővé a több, mint 130 éve épült, patinás iskolaépületet; 

 baleseti veszélyek nincsenek; 

 tisztaság, higiénés viszonyok fontossága; 

 friss levegő utánpótlás (szellőztetés), természetes nappali megvilágítás biztosítása.  

Példamutató környezet: 

 tantermek, folyosók növényekkel való ellátása; 

 anyag és (lehetőség szerint) energiatakarékos, környezetbarát intézményműködtetés; 

 pedagógusok, technikai dolgozók személyes példamutatása; 

 kerékpáros, gyalogos és tömegközlekedés igénybevételével történő közlekedés jellemző; 

 szelektív hulladékgyűjtés; 

 iskolai kommunikációs felületek „zöld” rovata. 

Megvalósult környezeti nevelési tevékenységek: 

 előadások, múzeumlátogatások, kirándulások, túrák, sportfoglalkozások, táborok, versenyek 

szervezése vagy azokon való részvétel; 

 természetjárás tudatos, új ismereteket közlő alkalmai során az élővilág megfigyelése és geológiai 

megfigyelések; 
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 projektek, fenntarthatósági témahét vagy témanap. 

Külső – a főváros és környezete, valamint a kerület helyi értékei 

Az iskolára fontos szerep hárul a környezetében található értékek megismertetésében, bemutatásában. 

Fontosnak tartjuk a főváros és környezete, valamint az iskolát magába foglaló kerület történetének, 

természeti szépségeinek és építészeti értékeinek bemutatását, aminek megvalósulása tanórai 

kereteken belül, illetve azon kívül (szakkör, kirándulás) egyaránt történhet. 

A Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság által fenntartott iskolák közötti széles 

együttműködés érdekében ajánlatosnak tartjuk egymás lakókörnyezetének és az egyes régióknak a 

kölcsönös megismerését is. 

Erőforrások 

Humán erőforrások: 

 környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet 

résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, 

együttműködést alakítsanak ki, különösen, hogy a résztvevők és a közöttük kialakuló 

együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is; 

 a pedagógusok kidolgozzák és a tantárgyakba építve tanítják az egyes környezeti tartalmakat (a 

tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg); 

 különösen a természettudományos tantárgyakban van sok lehetőség, de az iskola más tantárgyakat 

tanító pedagógusainak és minden dolgozójának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, 

munkájával példát mutasson a tanulók számára; 

 osztályfőnöki órákon – a munkaközösség koordinálása mellett – az egészségneveléshez kötődő 

környezeti nevelési tartalmak feldolgozása osztályközösségi szinten történik, ahol lehetőség van 

az aktualitások azonnali megbeszélésére; 

 a közvetlen környezet (osztályterem) szépítése, dekorálása is az egyes osztályközösségek szintjén 

realizálódik, de a közösségi terek csinosításában is számítunk diákjainkra; 

 a technikai dolgozók támogatják a pedagógusok munkáját az egyes programok hátterének 

biztosításával (szervezési feladatok segítése, adminisztráció, pénzügyi és pályázati elszámolások, 

technikai segítség), ezen kívül biztosítják a programok tárgyi feltételeit; 

 a tanulók a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során 

tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el; 

 fontos feladatunk, hogy kialakítsuk a tanulókban a környezet tisztaságára való igényt, ezért 

bevonjuk őket környezetük szépítésébe, tisztán tartásába (pl. iskolacsinosítás, „zöldítés”, szelektív 

hulladékgyűjtés, lomtalanítás); 

 az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola harmonikus 

együttműködése; 

 fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekeikben azt a környezettudatos magatartást, amit az 

iskola közvetít; 

 fontos a szülők anyagi támogatása az egyes külső helyszíneken megvalósuló környezeti nevelési 

programok során (pl. múzeumlátogatások, kirándulások költségei); 

 külső résztvevők (pl. szakemberek, környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek); 

 külső intézményekkel, civil és egyházi szervezetekkel sokoldalú kapcsolatok építhetők ki; 

 különböző intézmények (pl. múzeumok, kiállítóhelyek, nemzeti parkok) meglátogatása, szakmai 

előadások szervezése színesebbé, tartalmasabbá teszi a környezeti nevelést; 

 pályázati kiírásokkal, szakmai anyagok küldésével több intézmény és szervezet segíti munkánkat. 

Technikai felszereltség, taneszközök: 

 iskolánk technikai felszereltsége (pl. multimédiás eszközök, projektorok, számítógépek, internet-

ellátottság, digitális ismerethordozók, könyvtár környezet-/természetvédelmi tárgyú szakkönyvei) 

a környezeti nevelés célrendszerének megfelelő. 
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2.17.2. Jövőkép – alapelvek és célok 

Iskolánk feladatának tekinti, hogy diákjaink a felnőtt életre megfelelő ismeretekkel, készségekkel és 

szemlélettel rendelkezzenek, hogy ne csak pillanatnyi érdekeik szerint, hanem a Föld egészének 

fennmaradása érdekében cselekedjenek. Ennek eléréséhez a következő célok megvalósulását tartjuk 

szem előtt az iskolai élet valamennyi színterén, valamennyi tevékenységünket áthatva. 

Általános célok és értékek: 

 elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát; 

 kialakítani – egyéni és közösségi szinten is – a környezet ismeretén és a személyes felelősségen 

alapuló környezetkímélő magatartást, mely váljon a tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi 

alapelvvé; 

 érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt; 

 bekapcsolni az intézményt a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába; 

 képessé tenni a tanulókat arra, hogy személyes tapasztalataik alapján együtt tudjanak működni a 

környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

Pedagógiai célok: 

 az általános célokra vonatkozó érték- és szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi 

megalapozása; 

 ökológiai gondolkodás kialakítása, fejlesztése; 

 rendszerszemléletre nevelés; 

 fenntarthatóságra nevelés, az elveivel való azonosulás elősegítése; 

 környezetetika hatékony fejlesztése; 

 érzelmi és értelmi környezeti nevelés; 

 tapasztalatokon alapuló, kreatív környezeti nevelés; 

 tolerancia és segítő életmód kialakítása; 

 környezettudatos magatartás és életvitel kialakításának segítése; 

 állampolgári – és egyéb közösségi – felelősség felébresztése; 

 az egészség és a környezet összefüggéseinek felismertetése; 

 egészséges életmód igényének kialakítása, ehhez szükséges technikák és módszerek elsajátítása; 

 helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések felismerése képességének kialakítása, fejlesztése; 

 problémamegoldó gondolkodás, döntőképesség fejlesztése; 

 globális összefüggések megértése iránti igény felkeltése; 

 vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikációs kultúra fejlesztése. 

2.17.3. Konkrét célok és feladatok 

Rövid távú céljaink – a már megvalósult, illetve folyamatosan végzett tevékenységek mellett a 

következő területeken kívánunk új, rövid távú célokat megfogalmazni a környezeti nevelési program 

megvalósulásának érdekében: 

 szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre, a hétköznapi környezeti 

problémák megjelenítésére; 

 tanulók bevonása a környezetvédelemmel kapcsolatos témák feldolgozásába (pl. kiselőadás); 

 érettségi vizsga környezetvédelmi vonatkozású témáira, kérdéseire való felkészítés; 

 osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában; 

 multimédiás módszerek alkalmazása a szakórákon; 

 intézmény technikai, tárgyi felszereltségének folyamatos fejlesztése, a témához tartozó 

szakkönyvek, folyóiratok, multimédiás anyagok beszerzése; 

 interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (pl. csoportmunka, önálló kísérlet során); 

 tanórán kívüli előadások, élménybeszámolók szervezése; 

 pedagógus-továbbképzés támogatása a környezeti nevelés ismeretanyagának, módszertanának 

elsajátítására, bemutatására; 
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 az iskola tisztaságának javítása, a szemét mennyiségének csökkentése (szelektív hulladékgyűjtés, 

pedagógusok és technikai dolgozók személyes példamutatása, tanulók bevonása a dekoráció 

készítésébe, tantermek, folyosók, udvar tisztaságának következetes védelme); 

 kiemelt feladat a vizesblokkok tisztaságának, alapvető higiénés feltételeinek biztosítása. 

2.17.4. Tanulásszervezési és tartalmi keretek 

Hagyományos tanórai foglalkozások keretében az egyes tantárgyak kiemelt környezeti nevelési 

lehetőségeit az alábbiakban foglaljuk össze. 

Magyar nyelv és irodalom: 

 a tanulók ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv 

egymásra hatását; 

 a tanulók ismerjenek meg közvetlen természetes- és mesterséges környezetük értékeit bemutató 

irodalmi alkotásokat (meséket, mondákat, népdalokat és verseket); 

 a tanulók ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, az 

ember és a természet közötti harmonikus kapcsolatok kialakulását; 

 a tanulók legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, 

véleményalkotásra, érvelésre; 

 erősödjön a tanulók esztétikai, erkölcsi érzékenysége; 

 a tanulók tudatosan készüljenek az anyanyelv védelmére, a „nyelvi környezetszennyezés” 

elkerülésére; 

 a tanulók törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban 

egyaránt; 

 a tanulókban alakuljon igénnyé a hatékony kommunikációra való törekvés, a jó problémafelvetés, 

a vitakészség és a véleményalkotási képesség; 

 a tanulókban növeljük a környezethez való, pozitív érzelmi és intellektuális közeledést a 

környezet- és természetvédelemi témájú könyvek feldolgozásával. 

Történelem: 

 a tanulók értsék és tudják, hogyan, mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a 

természet; 

 a tanulók tudják értelmezni, hogyan hatottak a környezeti változások a gazdálkodásra, az 

életmódra, a közösségi normák alakulására; 

 a tanulók ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete; 

 a tanulók legyenek képesek a globális problémákra megoldásokat keresni a természeti népek 

példáján keresztül; 

 a tanulók értsék meg az egész világot érintő globális problémákat, és érezzék hangsúlyozottan az 

egyén, az állam és a társadalom felelősségét, feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében. 

Idegen nyelv: 

 a tanulók váljanak érzékennyé a természet szeretetére jól megválasztott szövegek feldolgozásának 

segítségével; 

 a tanulókban alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség a környezettel szemben; 

 a tanulókban fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége, fedezzék fel ennek lehetőségeit. 

Matematika: 

 a tanulók váljanak képessé arra, hogy a más tantárgyakban tanított környezeti összefüggéseket 

matematikai módszerekkel demonstrálják; 

 a tanulók legyenek képesek a környezeti mérések eredményeinek értelmezésére, elemzésére 

statisztikai módszerek alkalmazásával, tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni; 

 a tanulók logikus gondolkodása, szintetizáló és lényegkiemelő képessége fejlődjön; 

 a tanulók tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait; 

 a tanulók váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és 

feldolgozására; 
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 a tanulók ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, 

tudjanak megfelelő következtetéseket levonni; 

 a tanulók legyenek képesek reális becslésekre; 

 a tanulók tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni; 

 a tanulókban alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás; 

 a tanulókban alakuljon ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készség. 

Biológia, természetismeret: 

 a tanulók ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési 

lehetőségeit; 

 a tanulók ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet; 

 a tanulók legyenek tájékozottak a földi élővilág sokféleségét, valamint az emberek és a biológiai 

környezetük közötti kapcsolatrendszert illetően; 

 a tanulók ismerjék meg a környezet-egészségügyi problémákat; 

 a tanulók legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére; 

 a tanulók sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat; 

 a tanulókban alakuljon ki ökológiai szemléletmód; 

 a tanulókban alakuljon ki a természeti és az épített környezet iránti felelősség. 

Fizika, természetismeret: 

 a tanulók váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára; 

 a tanulók legyenek képesek a környezeti jelenségek mérésére, és a mérések eredményeinek 

értelmezésére, elemzésére; 

 a tanulók ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (pl. sugárzások, zaj, rezgések) 

egészségkárosítását, legyenek tisztában ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeivel; 

 a tanulók ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti 

analógiákat, valamint az élő és élettelen környezet közötti kölcsönhatásokat; 

 a tanulók tudják értelmezni a környezet változásainak törvényszerűségeit, és ennek tudatában 

legyenek képesek megoldásokat keresni a globális környezeti problémákra; 

 a tanulók mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak 

felhasználni; 

 a tanulók – ismereteik birtokában – váljanak tetteik következményeit látó, előre gondolkodó 

állampolgárrá; 

 a tanulók ismerjék meg az alternatív energiahordozókat és forrásokat. 

Kémia, természetismeret: 

 a tanulók rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel; 

 a tanulók törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására; 

 a tanulók legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára és az eredmények 

értelmezésére; 

 a tanulók ismerjék a környezetüket legnagyobb mértékben szennyező anyagokat, törekedjenek 

ezek használatának csökkentésére; 

 a tanulók ismerjék az emberi szervezetre káros anyagokat és ezek szervezetre gyakorolt hatásait, 

tartózkodjanak ezek kipróbálásától és használatától; 

 a tanulók értsék meg a különböző technológiák hatását a természeti és épített környezetre, valamint 

becsüljék meg ezek gazdasági hatásait. 

Földrajz, természetismeret: 

 a tanulók érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és 

társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit; 

 a tanulók értsék meg, hogy a népek eltérő természeti és gazdasági körülményei, hagyományai 

meghatározzák gondolkodásmódjukat, világszemléletüket; 

 a tanulók értsék meg, hogy a társadalom- és gazdaságföldrajzi változások, a felgyorsult fogyasztás 

a Föld erőforrásainak kimerüléséhez vezet; 

 a tanulók ismerjék meg a globális problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit; 
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 a tanulók ismerjék, szeressék és őrizzék a természeti és az épített környezet szépségeit; 

 a tanulókban a környezet értékeinek megismerésével erősödjön a környezettudatos életmód iránti 

igény; 

 a tanulókban alakuljon ki az igény a szülőföld cselekvő felfedezésére; 

 a tanulókban fejlődjön közösségük, lakóhelyük, országuk, régiójuk és a világ problémáinak 

megoldásában való aktív részvételi készség. 

Digitális kultúra (informatika, könyvtárhasználat): 

 a tanulók legyenek képesek az interneten és a nyomtatott szakirodalomban információkat keresni, 

konkrét, a valós életből vett példákat értelmezni, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak 

ezekből megfelelő következtetéseket levonni; 

 a tanulók legyenek képesek a számítógép segítségével megszerezhető tudás szűrésére, váljanak 

képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására; 

 a tanulók ismerjék meg az informatikában (pl. az internet-használatban) rejlő környezetvédelmi 

lehetőségeket; 

 a tanulók használják a világhálót kutatómunkára, ismeretszerzésre; 

 a tanulók ismerjék meg a távközlési-informatikai berendezések környezetkárosító hatásait. 

2.17.5. Tanórán kívüli környezeti nevelési programok 

A nem hagyományos tanórai formák között elsőként az osztálykirándulásokat, tanulmányi 

kirándulásokat, múzeumlátogatásokat kell megemlítenünk. A hatályos jogszabályok szerint a 

szakmai program végrehajtásához kapcsolódó, a minden tanuló számára előírt tananyag 

megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, 

művészeti, sport- vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola térítésmentesen biztosított 

köznevelési közfeladat. Mivel költségvetésünkben az osztálykirándulások, tanulmányi kirándulások, 

múzeumlátogatások megvalósítására nincs elkülönített forrás, amennyiben ennek anyagi vonzata van, 

úgy az ezeken való részvétel nem lehet kötelező. 

Az iskolai környezeti nevelést támogató egyéb tanórán kívüli programok: 

 környezet- és természetvédelmi versenyekre való felkészülés; 

 pályázatokon és különféle akciókon való részvétel; 

 természetjáró szakkör működtetésének lehetősége; 

 jeles napok megünneplése és ahhoz kapcsolódó plakátok készítése, kiállítások, előadássorozatok, 

akciók szervezése, vagy azokhoz való csatlakozás, részvétel; 

 Föld napjának megtartása; 

 nemzetközi GLOBE-programban való részvétel; 

 látogatás múzeumban, állatkertben, arborétumban, botanikus kertben, nemzeti parkban... 

2.17.6. A környezeti nevelésben használható módszerek 

A környezeti nevelésben felhasználható módszerek tárháza igen széles, ami abból is adódik, hogy 

nagy a szerepe a tanórán kívüli tevékenységeknek. A tanórákon használt hagyományos tanítási 

módszereken (pl. frontális munka, előadás, csoportmunka, páros munka, kísérlet, vita, kiselőadás 

stb.) kívül nagyon fontos az élmény- és tevékenységalapú, érzékenyítő, interaktív módszerek minél 

sokoldalúbb alkalmazása. 

Játékok: szituációs, dráma, memóriafejlesztő, kombinációs, ráhangolást, kapcsolatteremtést segítő. 

Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, prognosztikus, előrejelző. 

Riport módszer: kérdőíves felmérés, direkt riportok. 

Projekt módszer: analízis, akció projektek (pl. savas eső, légszennyezés, víztisztaság mérése), Globe. 

Terepgyakorlatok: terepgyakorlat, térképkészítés, egyszerű, célzott megfigyelések és mérések, 

táborok, ”iskolazöldítés”. 
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Aktív, kreatív munka: természetvédelmi és fenntartási munkák, madárvédelmi feladatok, 

rekonstrukciós munkák, szelektív hulladékgyűjtés, rend- és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, 

kiállítás rendezése, újság készítése, kutatómunka. 

Közösségépítés: csoportszervezés a környezeti nevelés érdekében. 

Művészi kifejezés: műalkotások, rajz, film, fotó, zene, színdarab, vers, próza, népművészet, esztétikai 

érzékenység és élmény fejlesztése, a tanulók önkifejezése a művészetek nyelvén. 

Kommunikáció 

Az iskolán belüli és iskolán kívüli kommunikáció szerves része a szemléletformálásnak. Részben 

azért, mert az információhiány is gyakran oka a környezetkárosító tevékenységnek, ám még inkább 

azért, mert a környezeti nevelési programot tervezni és megvalósítani is csak közösen, a 

pedagógusok, technikai dolgozók és tanulók szoros együttműködésével lehet. A lehetőségeket 

kihasználva a szülőket is be kell vonni, érdekeltté kell tenni az iskolai célok elérése érdekében, hiszen 

az iskolai élet környezetbaráttá alakítása közügy, minden iskolahasználó közös érdeke. 

Fontos, hogy tanulóink nyitottak legyenek a környezeti problémákat feldolgozó hírekre, olvassanak 

ilyen témájú cikkeket hiteles online portálokon, napilapokban és tudományos folyóiratokban. 

Legalább ilyen fontos, hogy a nagyszámú írott, hallott és látott média-irodalomban kritikusan, a 

híreket okosan mérlegelve tudjanak eligazodni, az értékes információkat meg tudják különböztetni 

az értéktelentől. 

2.18. A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

Az iskola fontos célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentesség és az egyenlő 

bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. További célja, hogy az iskola hátrányos helyzetű és 

sajátos nevelési igényű tanulóinak fejlesztését, valamint minél szélesebb körű támogatását 

megalapozza. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy társadalmi környezetük adottságai miatt az 

oktatásban hátránnyal résztvevő diákjainkat segítsünk. A szegényekkel, idegenekkel, kitaszítottakkal 

vállalt szolidaritás tanítása nélkül egyáltalán nem képzelhető el a kereszténység alapvető értékeinek 

átadása. Támogatjuk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, továbbá a kisebbségi diákjainkat 

a felsőoktatásba való bejutásukat segítő pályázatokon való sikeres részvételben. A tanulók jelen 

pedagógiai programban részletezettek szerint egyéni fejlesztésben részesülnek (kiemelten a tanulási 

részképességek területén és a tantárgyi, illetve kompetencia területeken). A tanulást támogató 

fejlesztések egyaránt kiterjednek a lemorzsolódás csökkentésére és a tehetséggondozásra. Az 

Útravaló program keretében a résztvevő családokkal rendszeresen kapcsolatot tartanak a 

mentortanárok, hiszen fontos cél a szülőkkel való intenzív kapcsolattartás, a jó kommunikáció 

kialakítása és ápolása. 

Fő esélyegyenlőségi területek: 

 családbarát munkahelyi körülmények megteremtése, erősítése; 

 nemek közötti egyenlőség erősítése3; 

 fogyatékos személyek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása4; 

 roma emberek életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javítása5; 

 800/2008/EK rendelet alapján hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók esélyeinek 

javítása6. 

                                                 
3 Az alkalmazottakra és az oktatásban résztvevő tanulókra megfogalmazott intézkedés. 
4 Az alkalmazottakra és az oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos intézkedés. 
5 Az alkalmazottakra és az oktatásban résztvevő HH és HHH tanulókkal kapcsolatos intézkedés. 
6 A fő esélyegyenlőségi célcsoportok mellett más, kisebb létszámú csoportok, ún. hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal 

élő munkavállalók társadalmi és munkaerő-piaci részvételét is elő kívánjuk segíteni. 
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2.19. Az iskola fejlesztési programja a sajátos nevelési igényű tanulók részére 

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, integrált 

formában folyik. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását a 32/2012. (X.8.) EMMI 

rendelet 2. sz. mellékleteként kiadott Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve 

alapján (továbbiakban Irányelv) szervezzük meg. 

A sajátos nevelési igényű tanulók a tanítási órákon túl gyógypedagógusok vezetésével – habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztést szolgáló órakeretben – egyéni fejlesztési terv alapján terápiás fejlesztő 

foglalkozáson vesznek részt. A nemzeti alaptanterv (NAT) és a választott kerettanterv alkalmazása a 

sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott 

fejlesztési területek, nevelési célok, kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken 

megfogalmazott célok, feladatok a sajátos nevelési igényű tanulókra is érvényesek. 

Pedagógiai programunk és helyi tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény, a NAT és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait; 

 nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit; 

 a területi feladat ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési tervet; 

 a szülők elvárásait; 

 az általunk nevelt tanulók sajátosságait. 

Nevelési-oktatási intézményünkben biztosítjuk, hogy a fejlesztés a számukra megfelelő (az egyes 

tanulók szakértői véleményében előírt) tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a minél 

teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést. A tanulók között 

fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolánk a helyi tanterv 

kialakításakor is figyelembe vette. A sajátos nevelési igény kifejezi a tanuló életkori sajátosságainak 

fogyatékosság által okozott részleges vagy teljes körű módosulását, az iskolai tanuláshoz szükséges 

képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, esetleg részleges vagy teljes 

kiesését, fejletlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását a nem sajátos 

nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásunk során segítjük elő. Az 

együttnevelést megvalósító intézményként többet vállalunk, magasabb értéket kínálunk, mint 

részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a 

többi tanulóval való együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítása érdekében 

iskolánk támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai programokon akkreditált 

továbbképzéseken, felkészíti pedagógusait és valamennyi dolgozóját, valamint tanulói és szülői 

közösségét a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

Az SNI tanulóktól kellő segítség igénybevétele mellett elvárható a helyi tanterv minimum 

követelményeinek teljesítése.  

Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók következő típusát képezzük integráltan: 

 olvasási képesség zavara (diszlexia); 

 helyesírási képesség zavara (diszortográfia); 

 írás grafomotoros jellemzőinek zavara (diszgráfia); 

 számolási képesség specifikus zavara (diszkalkulia). 

Diszlexia 

Az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely önmagában 

és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. A fejlesztés legfontosabb céljaként tűztük ki, hogy 

fejlesszük a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítsük az olvasás 

eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. 
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A fejlesztés feladatai: 

 a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, a rövid távú emlékezet, az 

auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése; 

 az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

 a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 

 az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 

 az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

Diszortográfia 

A helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az együtt járástól 

függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak A fejlesztés 

legfontosabb céljaként tűztük ki, hogy fejlesszük a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő 

helyesírási készségét, elősegítsük az anyanyelvi kompetencia kialakulását, az írott nyelv 

használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

A fejlesztés feladatai: 

 a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség; 

 a rövidtávú emlékezet fejlesztése; 

 a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

 a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

Diszgráfia 

Az írás grafomotoros jellemzőinek zavara. Jellemzői a csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

szaggatott betűalakítás és betűkötések, rossz csukló-, kéz-, ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, 

görcsösség, egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, kialakulatlan 

kézdominancia, lassú tempójú írás, központozás hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk 

közé, továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 

A fejlesztés célja: A specifikus írászavar javításának érdekében célunk, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő íráskészséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció egyik 

formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

 a mozgáskoordináció fejlesztése; 

 a testséma biztonságának kialakítása; 

 sikertudat kialakítása. 

Diszkalkulia 

A számolási képesség specifikus zavara. A specifikus számolási zavar a különböző számtani 

műveletek, matematikai jelek, kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép 

felismerésének, egyeztetésének, grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket 

szimbolizáló vizuális alakzatok azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, a 

mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási 

műveletek, a számsor- és szabályalkotás zavara, a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének 

hiányosságai. Nehézségeket okozhat a helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezése, 

halmazok, mennyiségek összehasonlítása, a számlálási és becslési képesség hiánya, a komplex 

aritmetikai műveletek értelmezésének problémái, a gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az 

általános memóriateljesítmény különbsége és a figyelemzavar. 

A fejlesztés célja: A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munkánk feladata, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás elkülönülten 

szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az olvasás és az írás 
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rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és nyelvi zavarok különböző 

megjelenési formáival együtt járhatnak. A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai 

érdeklődés, elmaradásaik vannak a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális 

kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 

 a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

 a matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

 a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése; 

 a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

 a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

 a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

 segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése; 

 a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális 

megerősítés; 

 a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása; 

 az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

2.20. A tanulók jutalmazásával összefüggő, valamint a tanuló magatartásának, 

szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

A tanulók jutalmazásának és a fegyelmezésének elveit iskolánk házirendje részletezi. (A tanulókkal 

szemben lefolytatott fegyelmi eljárás szabályait a hatályos jogszabályok, valamint iskolánk szervezeti 

és működési szabályzata részletezi.) A tanulóktól elvárt viselkedési és megjelenési szabályokat 

iskolánk szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje részletezi. A magatartás és a 

szorgalom értékelésének és minősítésének elveit jelen pedagógiai program 2.11. pontja részletezi. 

2.21. Hittan oktatás 

Az iskolába való jelentkezéssel a tanuló tudomásul veszi, hogy az iskola fenntartója a Pannonhalmi 

Főapátság. Tudomásul veszi továbbá, hogy iskolánkban a hittan oktatása minden tanulónk számára 

kötelező. A hittan oktatás a fenntartó által jóváhagyott, az iskola tanulóira aktualizált és optimalizált 

tematika alapján történik. 

Iskolánk elvárja diákjaitól a keresztény értékek tiszteletben tartását és a bencés szellemiségre való 

nyitottságot.  

Az iskola tanulója tudomásul veszi, hogy az intézmény arculatának ugyanúgy meghatározó eleme az 

alapvető keresztény értékek melletti síkra szállás, mint a magas színvonalú nevelő-oktató munka. A 

bencés fenntartású iskola elismeri a más (szélsőségektől mentes) világnézetekben rejlő értékeket is. 

Ezzel együtt valljuk meggyőződéssel a keresztény értékek pozitív életalakító erejét, különösen 

azokét, amelyek Szent Benedek óta meghatározóak a bencés közösségben. Ezen értékeket iskolánk 

minden tanítási órán, de különösen hittan órákon, a kereszténységbe bevezető kurzusukon képviseli, 

mely órákon a részvétel – a többi tanórához hasonlóan – minden diákunk számára kötelező. 

Az iskola bencés szellemisége elsősorban azon szellemi és erkölcsi értékek alapján nyugszik, 

melyeket a kereszténység alapvető értékeiként ismerünk, s amelyek Jézus Krisztus alakjában jelennek 

meg tökéletes formában, ahogy ezt a Bibliában az ő tanítását összefoglaló evangéliumok 

megfogalmazzák. 

Szent Benedek követői – a bencések – mindezen értékek közül kiemelten fontosként kezelik azokat, 

amelyek már közel 1500 éve kipróbált, meghatározó alakítói a bencés közösségeknek. A keresztény 

tanítás szerint az embernek alapvető meghatározottsága, hogy Isten teremtményeként él a világban, 
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sőt a Biblia üzenete szerint Isten saját képére és hasonlatosságára alkotta az embert. Ez adja minden 

ember méltóságát, s így a másik ember és az élet tiszteletére vezet.  

Jézus Krisztus alakjában a gondviselő Isten egyedülálló módon mutatta meg tervét az ember 

kiteljesedésére. Az emberré lett Isten minden eddiginél szorosabb sorsközösséget vállalt az 

emberekkel, s tanításával egy teljes és boldog élet lehetőségének módját mutatta meg. Ez a teljes élet 

azonban épp az egyszerűségben, az anyagi javaktól való függetlenedésben és a felelősség- és 

áldozatvállalásban valósult meg.  

Jézus Krisztus élete és tanítása számunkra olyan módját mutatja meg az emberi életnek, mely élhető 

a mi hétköznapjainkban is, és békére, örömre, kiteljesedésre vezet.  

A Bencés Rend másfél évezredes tapasztalata arra utal, hogy ez az evangéliumi életforma képes 

éltetni és építeni a közösséget, legyen az akár iskolai, családi vagy szerzetesi közösség. Ezen 

életforma megvalósítása által törekszünk iskoláinkban megvalósítani a bencések jelmondatát, amely 

a boldog emberi élet, az ebben való állandó munkálkodás és kiteljesedés vágyát fogalmazza meg: Pax 

et Gaudium – Béke és Öröm.  
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3. Szakképzési program 

3.1. Jogszabályi háttér 

Fenntartónk szakképzési megállapodás alapján vesz részt a szakképzési állami feladatok 

megvalósításában. Iskolánk szakmai programja a hatályos jogszabályok alapján, a megjelent képzési 

és kimeneti követelmények, illetve a programtantervek figyelembevételével készült. 

Az iskola a szabadon tervezhető órakeret felhasználásáról – a fenntartó jóváhagyásával – helyi szinten 

dönt. Az órakeret felhasználását a jelen pedagógiai program Függelékében található órahálókban 

tüntettük fel. 

Az egyes tantárgyak fejlesztési céljait, területeit, követelményeit, nevelési céljait és 

kulcskompetenciáit, valamint a tematikus egységek tartalmának kifejtését az iskola szaktanárai által 

– a képzési és kimeneti követelmények, illetve a programtantervek alapján – kidolgozott részletes 

szakmai programok tartalmazzák, melyek szintén a pedagógiai program Függelékében találhatók. 

3.2. Szakképzésünk céljai és feladatai 

Iskolánk olyan egyházi fenntartású többcélú köznevelési intézmény, mely a gimnáziumi oktatás 

mellett felvállalta azt is, hogy technikumi osztályokba járó tanulóit úgy készítse fel az eredményes 

érettségi vizsga mellett egy szakma sikeres elsajátítására, hogy közben erkölcsös életvitelre, 

megbízhatóságra, egymás megbecsülésére és szeretetére neveli őket. Értelmes életcélt szeretnénk 

nyújtani számukra, egy szakma szeretetét és tudását, mely elkísérheti őket egész életükön át. 

Biztosítani szeretnénk számukra a megfelelő képzés megválasztásával, a színvonalas szakmai képzés 

segítségével, hogy iskolánkból kikerülve a munkaerőpiac megbecsült tagjai legyenek, ezért olyan 

ágazatokban hirdettünk meg képzéseket, amelyeknek munkaerő-piaci értékük van az adott térségben. 

A mesterségbeli tudás mellett olyan kompetenciák elsajátítását is fontosnak tartjuk, mint a jó 

kommunikáció, az együttműködés, a jó problémamegoldó képesség, a kreativitás, az élethosszig tartó 

tanulás képessége. Olyan tudást kívánunk átadni, amely megfelel a jelen elvárásainak, de magában 

hordozza a folyamatos fejlődés lehetőségét. 

3.3. Szakképzésünk szervezési keretei 

Iskolánkban technikumi oktatás keretében szerezhetők szakmai ismeretek Távközlés és informatika 

/ Informatika, valamint Kereskedelem ágazatok területén.  

Technikumi osztályainkban a képzés folyamán felkészítjük tanulóinkat az érettségi vizsgára, a 

szakmai (technikusi) vizsgára és a szakirányú továbbtanulásra. A képzésre jelentkezőknek először 

csak ágazatot kell választani. A nevelés-oktatás 5 éves. 9-10. évfolyamon ágazati alapoktatás folyik, 

melyet 3 év szakirányú oktatás követ.  A 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók, 

ezután történik a szakmaválasztás. A szakmai képzéssel párhuzamosan az általános műveltséget 

megalapozó közismereti oktatás folyik. A közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint 

zajlik. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből, valamint angol nyelvből 

ugyanaz a tananyagtartalom kerül megtanításra, mint a gimnáziumban. Magyar nyelv és irodalom, 

matematika és történelem tantárgyakból a 12. évfolyam végén zárul az oktatás, és ebből a három 

tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát tehenek a tanulók. A 13. évfolyam nyelvi érettségi és 

szakmai (technikusi) vizsgával zárul. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít; ez 

lesz a diákok ötödik, kötelezően választandó érettségi vizsgatárgya. A 13. évfolyam végén egyszerre 

kapnak a tanulók érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Ezzel a végzettséggel középvezetői 

munkakört tölthetnek be leendő munkahelyükön, illetve önálló vállalkozást indíthatnak. Szakmai 

(technikusi) vizsgáit kizárólag az erre kijelölt, akkreditált vizsgaközpontokban lehet letenni. Iskolánk 

nem akkreditált vizsgaközpont! 

Azok a diákjaink, akik 2020. szeptembere előtt kezdték meg iskolánkban technikumi tanulmányaikat 

(akkor még szakgimnáziumi elnevezéssel), 4+1 éves képzésben vesznek részt. Az első 4 év során 
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(9-12. évfolyamon) az általános műveltséget megalapozó közismereti képzés mellett tanulóink a 

képzés ágazatának megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek. A közismereti 

oktatás a közismereti kerettanterv szerint zajlik. Magyar nyelv és irodalomból, matematikából, 

történelemből, valamint angol nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom kerül megtanításra, mint a 

gimnáziumban. 12. évfolyam végére a diákok felkészülnek az érettségi vizsgára a négy kötelező 

érettségi vizsgatárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv). Ötödik, 

kötelezően választandó érettségi vizsgatárgyuk a szakmai ágazati érettségi vizsga. Az érettségit 

követő további egy szakképzési évfolyam (13. évfolyam) felkészít a tanult ágazathoz tartozó 

szakképesítés megszerzésére. Ez az év komplex szakmai vizsgával zárul, ahol a tanulók szakmai 

végzettséget (szakképesítést) szereznek, melynek birtokában középvezetői munkakört tölthetnek be 

leendő munkahelyükön, illetve önálló vállalkozást indíthatnak. 

3.4. A szakmai képzés rendszere 

A szakmai képzés szakmai elméleti oktatásból és szakmai gyakorlati képzésből áll, melyeknek a 

képzési időre vonatkozó arányát a programtantervek határozzák meg. 

3.4.1. Szakmai elméleti oktatás 

Az oktatás az iskola tantermeiben, szaktantermeiben és demonstrációs termeiben, valamint a duális 

képzőhelyen a gyakorlati oktatással párhuzamosan folyik. 

A szakmai tárgyak követelményrendszerét az adott szakmában kiadott képzési és kimeneti 

követelmények figyelembe vételével alakítottuk ki. 

3.4.2. Szakmai gyakorlati képzés 

A tanulók gyakorlati képzése a szakképzésről szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül 

megszervezésre. 

Az ágazati alapoktatásban a tanulók szakmai gyakorlatukat az iskolai tanműhelyekben, informatikai 

szaktantermekben végzik. Az ágazati alapvizsga letétele után szakképzési munkaszerződést kötnek, 

majd – a duális képzésnek megfelelően – munkahelyi körülmények között sajátítják el az adott 

szakma gyakorlati fogásait. 

A technikumi képzésben részt vevő tanulók számára a szakirányú oktatáson való részvétel kötelező 

(felmentés, egyéni tanrend nem adható). Hatályos jogszabályok szerint, ha a tanulónak a szorgalmi 

időszakban a szakirányú oktatásról való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja 

az adott tanévre vonatkozó összes óraszám 20 %-át, a tanuló tanulmányait kizárólag az évfolyam 

megismétlésével folytathatja. 

Ha a tanulónak a szorgalmi időszakon kívüli (nyári) összefüggő szakmai gyakorlati képzésről való 

igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának 20 %-át, 

a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamra nem léphet). Az 

igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az összefüggő szakmai gyakorlat óraszámának 5 %-át. 

Ennél kisebb mértékű igazolatlan gyakorlati mulasztását a tanuló pótolni köteles. Ilyen esetben a 

tanuló csak akkor léphet magasabb évfolyamra, ha az igazolatlan mulasztását pótolta, valamint a 

következő tanév megkezdéséig pótolta az előírt gyakorlati követelményeket is. 
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4. Egészségfejlesztési program 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) megfogalmazása szerint az egészségfejlesztő iskola 

folyamatosan formálja környezetét, olyan irányba, hogy az iskola az élet, a tanulás és a munka 

egészséges színtere legyen. 

A WHO által definiált egészségfejlesztő iskola (Health Promoting Schools) szempontrendszere olyan 

tényezőket is tartalmaz, mely közvetetten, illetve közvetlenül a pedagógiai módszerek tekintetében is 

releváns. 

Az egészségfejlesztő iskola módszertani szempontból kiemelendő ismérvei: 

 Minden rendelkezésére álló módszerrel elősegíti a tanulók és a tantestület egészségének védelmét, 

az egészség fejlesztését és az eredményes tanulást. 

 Olyan oktatási-nevelési gyakorlatot folytat, amely tekintetbe veszi a pedagógusok és a tanulók jól-

létét és méltóságát, többféle lehetőséget teremt a siker eléréséhez, elismeri az erőfeszítést, a 

szándékot, támogatja az egyéni előrejutást. 

 Törekszik arra, hogy segítse diákjainak, az iskola személyzetének, a családoknak, valamint a helyi 

közösség tagjainak egészségük megőrzését.7 

Elméleti háttér 

Iskolánk egészségfejlesztési programja abból indul ki, hogy az egészség nem csak testünk megfelelő 

módon történő működését jelenti, hanem Iuvenalis latin költő szavaival élve: Mens sana in corpore 

sano (ép testben ép lélek). Az orvostudomány már felismerte, hogy milyen erőteljes hatást 

gyakorolhat a beteg hangulata, kedélyállapota az egészségére vagy éppen a gyógyulás folyamatára. 

Iskolánk keresztény, katolikus iskola, ezért hordozza, közvetíti az ennek megfelelő szellemiséget, 

hitet. Belépő diákjainktól nyitott szívet vár el, de nem teszi kötelezővé keresztény meggyőződésünk 

elfogadását. Ugyanakkor a pszichét illetően valljuk, hogy az ember egészségi állapotát közvetlenül 

és jó értelemben befolyásolhatja az Istenbe vetett hite. 

A test és a lélek, psziché kapcsolódását jól kifejezi a WHO meghatározása, mely szerint „az egészség 

nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota”. 

Tekintettel arra, hogy a diákok a tanítási napokon jelentős időt töltenek az iskolában, ezért szerepet 

kell vállalnunk olyan kiemelt fontosságú egészségfejlesztési tevékenységekben, mint 

 az egészséggel kapcsolatos ismeretek átadása, valamint; 

 a helyes, egészségtudatos magatartás és attitűdök kialakítása. 

Az egészségfejlesztésnek az iskola mindennapi életében folyamatosan, rendszeresen és teljes körűen 

jelen kell lennie, az intézmény minden tanulója és dolgozója részt vesz benne. Emellett törekedni kell 

a szülők és a megfelelő segítő szervezetek hatékony bevonására is. 

Az iskola egészségfejlesztési programjában kiemelt szerepet szánunk a TIE (teljes körű iskolai 

egészségfejlesztés) koncepcióban megfogalmazott négy fő alaptevékenységnek: 

 egészséges táplálkozás; 

 mindennapos testnevelés és egyéb testmozgás; 

 lelki egészséget segítő nevelés; 

 egészségismeretek és -készségek átadása. 

Jogszabályi háttér 

Az egészségfejlesztési program az alábbi jogszabályok, dokumentumok figyelembevételével készült: 

 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről; 

 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról; 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről; 

                                                 
7 Egészségügyi Ellátórendszer: Egészségfejlesztési módszertani kézikönyv 5.o 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról; 

 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 

alkalmazásáról; 

 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről; 

 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohány termékek fogyasztásának, 

forgalmazásának egyes szabályairól; 

 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi 

előírásokról; 

 EMMI ajánlás a teljes körű iskolai egészségfejlesztés (TIE) tevékenységeiről; 

 „Egészséges Magyarország 2014-2020” Egészségügyi Ágazati Stratégia; 

 Nemzeti Drogellenes Stratégia. 

Iskolánk főbb céljai 

Célunk az elkötelezett pedagógiai munka, ezrét fontos számunkra: 

 iskolánk otthon, szellemi és lelki centrum, alkotó- és tudásbázis, szakmai műhely legyen; 

 korszerű ismeretanyagok színvonalas átadása és nevelés; 

 tehetségek kibontakoztatása; 

 szabadidő hasznos eltöltése, oktatáshoz szorosan kötődő egyéb feladatok ellátása; 

 pedagógiai/nevelési programban foglaltak lelkiismeretes, következetes és maradéktalan betartása; 

 a pedagógus magas szinten legyen jártas [szaktárgyában], legyen szerelmese annak, amit tanít, 

legyen képes felkelteni diákjai érdeklődését tantárgya iránt, mutassa meg annak távlatait; 

 eredményes felkészítés a sikeres érettségire, nyelvvizsgára és felsőfokú továbbtanulásra; 

 kreatív, innovatív, a világra nyitott, egyéni teljesítményre és csoportmunkára egyaránt képes 

tanulók nevelése, oktatása, képzése; 

 korszerű, több területen is mobilizálható tudás átadása, biztos szellemi alapok lefektetése; 

 a tanulók legyenek tisztában saját értékeikkel, tiszteljék a hagyományokat és legyenek hasznos 

tagjai a magyar társadalomnak. 

Iskolánk keresztény, katolikus iskola, ezért ezzel összefüggő céljaink: 

 lelki vonatkozású, vallásos, diákokat interaktívan bevonó programok mélyítése, szélesítése; 

 tanárok az osztályközösségekben a lelki oldalú pedagógiának a megközelítését gyakorló jelleggel 

közvetítsék; 

 fontos az egész ember – aki test, lélek és szellem egysége – megszólítása és nevelése; 

 „aki bejön hozzánk, kapjon többet emberségben, tudásban, hitben”; 

 boldog emberi élet, abban való állandó munkálkodás és kiteljesedés; 

 megvalósuljon a bencések jelmondata: Pax et Gaudium – Béke és Öröm. 

Iskolánkban fontos a jó közösség, ennek érdekében: 

 tanulói közösség olyan közösség legyen, ahol társak a diákok; 

 a diákoknak lehetőségük nyíljon arra, hogy önmagukká váljanak, növekedjenek, és nap, mint nap 

újrakezdjenek; 

 a diákoknak segítőtársai legyenek a tanárok; 

 legyen a dolgozói közösség összetartó, egymással egyetértésben és szeretetben működő; 

 működjön aktív, a gyermekeikért és az iskoláért tenni akaró szülői közösség. 

Környezeti és tárgyi feltételek 

Iskolánk fővárosunk forgalmas szívében, a történelmi Corvin köznél található. A Józsefváros 

Önkormányzatától hosszú távra bérelt patinás iskolaépület jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik 

(metró és forgalmas villamos vonalak, főutak csomópontjától egy sarokra). Itt kezdődik a megújuló 

kerület új és izgalmas, lakó-, kereskedelmi- és irodafunkcióknak egyaránt helyet adó Corvin-negyede, 

most kiépült felsőoktatási- és innovációs központokkal. Ugyanakkor a nagy forgalom környezeti 

terhelése (zajterhelés, légszennyezés), a reggelente hozzánk érkező, majd a tanítás után tőlünk távozó 

diákokat érő rengeteg társadalmi-szociális hatás (zsúfolt tömegközlekedési eszközök igénybe vétele, 
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tömeg, stressz, zaj, szemetes utcák, zöldfelületek hiánya, deviáns viselkedési formák, lezüllött 

létformák, dohányboltok közelsége …), melyekkel útközben, vagy akár a szomszédos aluljáróban és 

utcákon is nap, mint nap találkozhatnak, negatívan befolyásolhatják tanulóink testi-lelki fejlődését. 

Szomorúan tapasztaljuk, hogy a fiatalok egy része gyakran reggeli étkezés nélkül érkezik az iskolába, 

vagy éppen nem hoz magával kielégítő mennyiségű és/vagy minőségű táplálékot (tízórait) és nem 

veszi igénybe az iskolai étkezést, esetleg délután hazaérkezve sem fogyaszt meleg ebédet. Sokaknál 

visszatérő probléma az alváshiány is. 

Előnye az épületnek, hogy eredetileg is iskolának épült és a történelem néhány rövid, viharos 

időszakát nem számítva folyamatosan iskolaként funkcionált. Ennek megfelelően a tantermek, 

kiszolgáló helyiségek, lépcsőházak és folyosók elhelyezkedése, kialakítása során figyelembe vették 

a diákok és tanárok szükségleteit. A tágas terek, közlekedők és tantermek, valamint a nagyméretű, 

korszerű tornaterem mind rendelkeznek természetes megvilágítással, szellőztetési lehetőséggel. A 

helyiségek bútorzata, az asztalok, székek mérete egyaránt megfelel a középiskolások testi 

adottságainak. Az egészséges iskolai környezethez hozzátartozik a mellékhelyiségek higiénikus volta 

is, melyek az elmúlt évtizedben megújultak és folyó meleg vízzel lettek ellátva. A kézmosáshoz 

fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörlőt biztosítunk, a helyes kézmosást ábrák is segítik. 

Fokozottan odafigyelünk a rendszeres fertőtlenítésre az épület teljes területén. 

Ugyanakkor a bérelt ingatlan meglehetősen koros (130 éves) és mára némiképp leromlott állapotú. 

Folyamatosan végzünk felújítási és karbantartási munkákat, de a tulajdonos helyett az ő feladatait 

nem tudjuk ellátni. A jelzett, ám kezeletlen problémák az évekkel csak súlyosbodnak (beázások a 

tetőn, falátnedvesedések, vakolatomlások a rossz csapadékcsatornák, ereszek és lefolyók miatt; 

szennyvízcsatornák katasztrofális állapota, dugulása, törése miatt használhatatlan vizesblokkok és 

beázások; homlokzati burkolat omlása; elektromos hálózat…). Az önkormányzattal kapcsolatban 

vagyunk mindezek orvoslását kérve, de nehézkesen zajlik minden. 

Az épület nem akadálymentesített. 

Remek méretű, új építésű tornatermünk van (ez az ingatlan egyik kiemelendő értéke). Emellett egy 

kis konditermet is felszereltünk az elmúl években. Ezáltal a diákok mindennapos testmozgása – 

szakszerűen és változatos mozgásformákat kínálva – ragyogóan megoldható. Ugyanakkor nagyon 

hiányzik egy aula, zsibongó, de az ingatlan építésekor (1800-as évek vége) ez még nem merült fel, 

így diákjaink számára sajnos csak a folyosók funkcionálnak közösségi térként a szünetekben, s jó idő 

esetén bizonyos szünetekben a lebetonozott, tűzfalakkal határolt udvar. Sportudvarral, futókörrel, 

távolugró gödörrel nem rendelkezünk. 

A helyiségek felszereltsége megfelel a törvényi előírásoknak. Az egészségfejlesztési tevékenységek 

megvalósításához szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak (pl. tantermi számítógépek, 

projektorok, sporteszközök), orvosi szobánk felszerelten működik. Nem teljes körűen megoldott 

azonban a továbbképzések és a külsős szakemberek bevonásával történő programelemek kapcsán 

felmerülő költségek finanszírozása. 

Személyi feltételek 

Az iskolavezetés elkötelezett az egészségfejlesztési program megvalósításában, a kollégák döntő 

többsége ismeri a tantárgyához kapcsolódó egészségfejlesztési területek követelményrendszerét. 

Kiemelten nagy szerep hárul az osztályfőnökökre és a testnevelőkre, a természettudományos 

tantárgyakat (elsősorban a biológiát) oktató kollégára, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal 

foglalkozó személyekre, a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógusra, valamint az 

iskolaorvosra és különösen a védőnőre. 

Tanulóink számára az iskolaorvosi és védőnői ellátás rendszeresen igénybe vehető. Feladataik közé 

tartozik a tanulók életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálata, a testi, az érzelmi és intellektuális 

fejlődés követése, a kóros elváltozások korai felismerése. Emellett egyéni tanácsadással, 
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segítségnyújtással, valamint az egészséges életmódhoz és a lelki egészség megőrzéséhez kapcsolódó 

előadásokkal támogatják az iskola munkáját. 

Iskolai egészségfejlesztési csoport 

Az egészségfejlesztési csoport tagjai: 

 igazgató vagy helyettese (egyben a team vezetője is); 

 egészségfejlesztésben jártas pedagógusok (kiemelten a biológia tanárok és a testnevelők); 

 osztályfőnöki munkaközösség vezetője; 

 hitoktatók; 

 iskola-egészségügyi orvos és védőnő; 

 diákönkormányzat delegált tagja és a diákönkormányzatot segítő pedagógus; 

 szülői munkaközösség delegált tagja; 

 iskolapszichológus (ha van); 

 gyermek- és ifjúságvédelmi felelős (ha van). 

Fontosnak tartjuk a szülői közösség bevonását. Véleményüket főképp a szülői értekezletek és 

fogadóórák alkalmával ismerhetjük meg. A szülők által megfogalmazott problémákat igyekszünk 

közösen (érintett szülők, diákok, pedagógusok és más szakemberek együttműködésével) megoldani. 

Kapcsolati háló 

Iskolánk kapcsolatban áll több, az egészségfejlesztés és prevenció területén dolgozó, abban 

tevékenyen részt vállaló szervezettel, pl. 

 Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat; 

 Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata; 

 gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai; 

 diákjaink lakóhelye szerinti más gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálatok; 

 Szent Kozma Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat; 

 Budapest-Józsefvárosi Szent József plébánia; 

 Katolikus Pedagógiai Intézet; 

 Katolikus Caritas; 

 VIII. Kerületi Rendőrkapitányság; 

 BRFK Bűnmegelőzési osztály; 

 Magyar Vöröskereszt; 

 Országos Mentőszolgálat és társszervezetei; 

 Magyar Diáksport Szövetség; 

 Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. 

Egészségfejlesztési programunk célcsoportja 

Egészségfejlesztési programunk célcsoportját elsősorban az intézményünkbe járó diákok alkotják, 

ezért fontos figyelembe venni tanulóink korcsoporti jellemzőit, valamint egészségügyi, társadalmi és 

szociokulturális hátterét is. 

Diákjaink zömmel a 14-21 éves korcsoportból kerülnek ki. Családi hátterük sajnos nem ritkán 

rendezetlen, sok a csonka család, néhány tanulónkat nagyszülei nevelik, másokat egyéb hozzátartozó, 

s vannak, akiket nevelőszülők. Több diákunknak fiatal kora ellenére aktívan segítenie kell a kisebb 

testvérei napi ellátásánál. Idősebb tanulóink egy része nem a saját igényeinek kielégítése céljából, 

hanem a szűkös családi költségvetést támogatandó vállal diákmunkát. Lehetőségeinkhez mérten 

igyekszünk segíteni a nehéz anyagi helyzetben, rendezetlen családi viszonyok között élő diákjainkat. 

Kiemelten figyelünk az SNI és BTMN diákokra.  

Programunkat lehetőségeink szerint igyekszünk kiterjeszteni a diákok szülei, valamint intézményünk 

dolgozói számára is. 

  

http://kids.hu/
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Egészségfejlesztési programunk célmeghatározása 

Az iskola, mint intézmény, nemcsak a tudás és a szakmai ismeretek átadásának színtere kell legyen. 

Fontos az is, hogy diákjaink tudják, legtöbb problémájuk esetén segítséget kaphatnak 

pedagógusainktól és a megfelelő szakemberektől. Ehhez azonban szükséges, hogy elfogadó, 

bizalomteli légkört tudjunk kialakítani. Tekintettel arra, hogy a tanulók középiskolás éveik során 

idejük tekintélyes részét az iskolában töltik, a nálunk eltelt évek során érdemi hatást tudunk 

gyakorolni személyiségfejlődésükre, szokásaikra, viselkedésükre. 

Ennek értelmében iskolánk célja, hogy 

 megfelelő egészségfejlesztési program mentén dolgozunk; 

 egészséges környezetet teremtsünk diákjaink és dolgozóink védelme érdekében; 

 megfelelő és adekvát egészségügyi ismereteket nyújtsunk és prevenciós intézkedéseket tegyünk; 

 az egészséges életre nevelésbe egyaránt bevonjuk a tanulókat, a pedagógusokat, a szülőket és az 

egészségügyi szakembereket. 

Az egészségfejlesztés iskolai területei 

A teljes körű iskolai egészségfejlesztés az alábbi négy alapfeladat köré szerveződik, melyeken belül 

több területen kell egészségnevelési tevékenységet folytatni: 

 egészséges táplálkozás megvalósítása; 

▪ az étkezés, táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe; 

▪ táplálékérzékenységek, táplálékallergiák; 

▪ lelki eredetű táplálkozási zavarok megelőzése, felismerése; 

▪ divatok, reklámok, média hatása táplálkozásunkra; 

 mindennapi testnevelés megvalósítása; 

▪ egészséges testtartás fontossága, gerincvédelem; 

▪ a testmozgás és az egészség, betegség kapcsolata; 

 a tanulók érett személyiséggé válásának elősegítése; 

▪ barátság, párkapcsolatok, szexualitás; 

▪ lelki egyensúly megteremtése; 

▪ krízishelyzetek felismerése és stratégiák ismerete; 

▪ tanulási környezet alakítása; 

▪ természethez való viszony, egészséges környezet jelentősége, környezeti ártalmak elkerülése; 

▪ aktív szabadidő eltöltése; 

▪ családi életre való nevelés; 

 önmagunk és egészségi állapotunk ismerete; 

▪ elsősegélynyújtás, gyógyszerhasználat; 

▪ testi higiénia; 

▪ szenvedélybetegségek elkerülésük (kiemelten: dohányzás, alkohol-, kábítószer-fogyasztás, 

egyéb függőségek (pl. játékszenvedély)). 

Az egészségfejlesztés iskolai színterei 

 osztályfőnöki órák; 

 testnevelési órák; 

 egyéb tanórák és foglalkozások; 

 szabadidős sporttevékenységek, sportköri foglalkozások; 

 osztály- és iskolai kirándulások; 

 gólyatábor, nyári táborok; 

 projektnapok; 

 Szent Benedek Nap; 

 egyéb iskolai rendezvények (pl. szalagavató, gólyahét, egyéb iskolai programok, vetélkedők); 

 múzeumlátogatások, színházlátogatások, üzemlátogatások, egyéb intézmények látogatása. 
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Az egészségfejlesztés iskolai módszerei 

A hagyományos egészségnevelést az osztályfőnöki és a testnevelés órák, valamint a sportköri 

foglalkozások mellett gimnáziumban a természettudományos tanórák (különösen a biológia, ill. a 

természettudomány órák), technikumban pedig a komplex természettudományos tantárgy keretében 

valósítjuk meg, de a többi tantárgy keretén belül is törekszünk rá. Például idegen nyelv oktatásánál 

az egészséges életmód, környezetvédelem, család, szabadidő, sport témáknál, földrajzból a 

különböző globális és regionális környezeti problémák és megoldási lehetőségei kapcsán, szaktárgyi 

órákon a fogyasztóvédelem és a helyi fogyasztás témáinál, stb. 

Az iskolaorvosi vizsgálatok során sor kerül a tanulók életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatára, 

amely során vizsgálják a diákok szomatikus fejlettségét (testsúly, testmagasság, vérnyomás, golyva, 

látás, hallás vizsgálat, ortopédiai szűrés). A kiszűrt tanulókat az iskolaorvos továbbirányítja a 

megfelelő szakorvoshoz, valamint tájékoztatja a szülőket a szűrések eredményéről. Az iskolaorvossal 

és a védőnővel együttműködve a diákok egészsége védelmében követjük a szakorvosi utasítások 

betartását (pl.: a tanuló valóban hordja-e a felírt szemüveget, fűzőt, diabéteszes tanuló betartja-e az 

előírt diétát, adott esetben a tanuló megfelelően szedi-e a felírt gyógyszert, sérült tanuló betartja-e a 

könnyített testnevelésre vagy felmentésre vonatkozó korlátozásokat).  

A testnevelők évente végeznek fittségi vizsgálatokat, melyek eredményeit elemezzük és a diákok 

egészséges nevelése érdekében a következő tanévben felhasználjuk. 

A pszichológiai, ill. családi problémákkal küzdő diákok esetében nagyon fontos az idejében történő 

felismerés és a segítségnyújtás megszervezése, melyben számítunk a kollégák jelzésére, különösen 

az osztályfőnökök munkájára, akik továbbirányíthatják az érintetteket a megfelelő szakemberhez. 

A kortárshatás hatékonysága a prevenciós tevékenységek és az érzékenyítés kapcsán kiemelkedő, 

ezért fontos a kortárssegítő csoportok bevonása, ahol irányított beszélgetések, tanúságtételek segítik 

egy-egy téma feldolgozását. 

Kiemelt egészségfejlesztési területek 

Dohányzás-megelőzés és leszoktatás 

Tanulóinkat ez érinti a leginkább. Sajnos a cigaretta úgynevezett kapudrognak is tekinthető, mert aki 

rágyújt, az nagyobb eséllyel próbál ki más káros szenvedélyeket, ezért is van óriási jelentősége annak, 

hogy minél kevesebb tanulónk dohányozzon (lehetőleg alkalmi jelleggel se gyújtsanak rá). Ráadásul 

minél korábban kezdenek el dohányozni a fiatalok, annál valószínűbb, hogy nem, vagy csak jóval 

később tudják letenni a cigarettát, általában akkor, amikor már saját maguk vagy közeli 

hozzátartozójuk egészségét sajnos tragikusan veszélyezteti. 

Hangsúlyozni kell azt is, hogy az elektromos dohánytermékek is károsak az egészségre. 

A hagyományos ismeretadási módszerek mellett fontos a pozitív kortárshatás erősítése. Az elrettentés 

helyett a pozitív elkerülő attitűd megerősítésre kell a hangsúlyt helyezni. A dohányzás témakörét 

osztályfőnöki órákon, biológia vagy komplex természettudomány órákon, testnevelés órákon és 

egyéb szervezett előadásokon is tárgyaljuk. 

Alkoholprevenció 

Magyarországon a felmérések8 szerint a fiatalok (15-29 évesek) alkoholfogyasztása 2000 és 2016 

között kismértékben nőtt. A fiatalkori kiugró alkoholfogyasztás az esetek nagyobb részében az életkor 

előrehaladtával csökken, viszont a 9-11. évfolyamon („korai nagyivók”) és a felsőoktatás első 

éveiben nagyobb alkoholfogyasztónak nevezhető fiatalok mértéktelen fogyasztási szokása később is 

jóval nagyobb eséllyel marad fenn, mint akik nem vagy csak alkalomszerűen, és akkor is mértékkel 

                                                 
8 https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegkereso/hormonalis-taplalkozasi-es-anyagcsere-betegsegek/alkohol-

az-iskolapadban-egyre-tobb-fiatal-nyul-az-alkoholhoz-magyarorszagon/ddhtqy9, letöltés ideje: 2020.06.22. 

https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegkereso/hormonalis-taplalkozasi-es-anyagcsere-betegsegek/alkohol-az-iskolapadban-egyre-tobb-fiatal-nyul-az-alkoholhoz-magyarorszagon/ddhtqy9
https://www.egeszsegkalauz.hu/betegsegkereso/hormonalis-taplalkozasi-es-anyagcsere-betegsegek/alkohol-az-iskolapadban-egyre-tobb-fiatal-nyul-az-alkoholhoz-magyarorszagon/ddhtqy9
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fogyasztanak alkoholt. Ezért is kulcsfontosságú, hogy a fiatalkori prevenció sikeres legyen a későbbi 

mértéktelen ivás, ill. az ahhoz kapcsolódó testi és mentális betegségek megelőzése szempontjából is. 

Kiemelt célunk, hogy diákjaink megfelelő információhoz jussanak, elsajátíthassák a kulturált és 

mértékletes alkoholfogyasztás szabályait, felismerjék az alkoholmérgezés tüneteit, képesek legyenek 

megfelelő segítséghez jutni akut vagy idült alkoholprobléma esetén. 

Drogprevenció 

2015-ben az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) kutatássorozat 

hatodik felmérése9 szerint az általuk megkérdezett 9-10. évfolyamos diákok 26,8%-a vallotta, hogy 

fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális drogot. A fiúk 25,9%-a, a lányoknak pedig 

27,6%-a fogyasztott már valamilyen visszaélésre alkalmas szert életében. Minden ötödik diák próbált 

már tiltott szert, és minden hatodik vett be gyógyszert orvosi javaslat nélkül, valamint minden tízedik 

kipróbált már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő designer drogot. 

A magyar diákok 4 kulcsindikátor tekintetében nem különböznek jelentősen más európai országban 

élő társaiktól: a kannabisz nélküli tiltott szerek, az orvosi recept nélküli nyugtatók, az inhalánsok és 

az új pszichoaktív szerek mutatója hasonló, vagy azonos, mint az európai átlag. A kannabiszt 

használók aránya enyhén elmarad az európai átlagtól. 

Szerencsére diákjaink körében nem jellemző a droghasználat, de elbeszélésük szerint bulikban, 

alkalomszerűen többen el-elszívnak egy füves cigit. Emellett az elmúlt években gyógyszerhasználat 

jutott tudomásunkra (amit gyors intézkedésekkel sikerült megszüntetnünk). 

Iskolánk a Nemzeti Drogellenes Stratégiában megfogalmazott célokkal összhangban a következőket 

tartja szem előtt a hatékony drogprevenció tekintetében: 

 az egészség és az egészséget támogató folyamatok, ill. az ezekhez vezető személyes, közösségi, 

környezeti feltételek erősítése; 

 szermentes életformát népszerűsítő programok számának növelése; 

 csak megfelelő szakmai ajánlással rendelkező és minőségbiztosítási rendszert tartalmazó 

egészségfejlesztési programok kerüljenek be az intézményünk/tanulóink látókörébe; 

 kirándulások, táborok, sport-, szakmai- és diákrendezvények szervezése, melyek közvetítsék azt 

az üzenetet is, hogy szerhasználat nélkül is lehet kiváló élményekhez jutni; 

 előadások, beszélgetések, film- és színházi előadások, személyes példamutatás, kortárs segítő 

csoportok bevonása; 

 elfogadó, nyílt és bizalomteli légkör megteremtése, hogy a diákok ne érezzék tabutémának a 

drogkérdést. 

A nevelő-oktató testület érzékenyítése, esetenként szakirányú továbbképzése alapfeltétele a célok 

megvalósulásának. Továbbképzésre a KaPI szervezésében minden évben jó lehetőségek adódnak. 

Elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

Mentőszolgálatok munkatársaival együttműködve, hiteles előadókon keresztül sajátíthatják el 

diákjaink az alapvető elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteket: 

 ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

 tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következményeit; 

 sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

 tudják, hogy mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. Az alapismereteket 

az osztályfőnöki órákon, mélyebben pedig tanfolyami keretek között sajátíthatják el tanulóink. 

  

                                                 
9 https://medinfo.aeek.hu/index.php/2016/10/05/espad-jelentes-2015-rovid-osszefoglalo-a-fobb-

eredmenyekrol/, letöltés ideje: 2020.06.22. 

https://medinfo.aeek.hu/index.php/2016/10/05/espad-jelentes-2015-rovid-osszefoglalo-a-fobb-eredmenyekrol/
https://medinfo.aeek.hu/index.php/2016/10/05/espad-jelentes-2015-rovid-osszefoglalo-a-fobb-eredmenyekrol/
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Rövidtávú, konkrét egészségfejlesztési célkitűzések 

 Tanulóink táplálkozási szokásainak javítása, egészséges étrend hirdetése, elfogadtatása dietetikus, 

táplálkozási szakértő bevonásával. Kifejezett célunk, hogy megértessük a mértéktelen só-, cukor- 

és zsírfogyasztás káros hatásait. 

 Koffeintartalmú italok fogyasztásának minimalizálása, különös tekintettel az energiaitalokra, 

melyet sajnos diákjaink is előszeretettel fogyasztanak, akár a reggeli étkezést helyettesítendően is. 

 Egészséges, vitamin- és rostdús ételek fogyasztásának szorgalmazása. Ennek része a büfé 

üzemeltetőjével való megbeszélés, valamint előadás, megbeszélés a diákokkal a témában. 

Lehetséges ezzel kapcsolatban projektnap szervezése is, melynek keretében a diákok maguk 

készítenek egészséges ételeket. 

 Lelki eredetű táplálkozási zavarok megismertetése, feltérképezése a diákokkal. Képessé kell 

váljanak, hogy felismerjék a betegség jeleit önmagukon, ill. érintett társaikon, és tudjanak 

segítséget kérni. Meghívott előadó és kortárs segítők bevonása. 

 A mozgás egészségmegőrző szerepének tudatosítása, a szervezetre gyakorolt pozitív hatásainak 

ismertetése. A testnevelés órák keretin belül, valamint sportnapok, kirándulások szervezése által. 

 Testtartással, ízületi problémákkal, valamint a hatékony gerincvédelemmel kapcsolatos témák 

megtárgyalása. Mivel a tanulók sok-sok órát ülnek az iskolapadban, majd többnyire otthon is, ezért 

a gerincet érintő elváltozások egyre fiatalabb korban jelentkeznek, így tehát nagyon fontos a 

megelőzés és a helyes testtartás. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatást a védőnő és az iskolaorvos, 

valamint a testnevelő kollégák tartják, akár gyógytornász bevonásával, ahol a megfelelő 

gerincvédő gyakorlatokat a diákok elsajátíthatják, így reményeink szerint napi rutinná alakul a 

gerincvédelem. Emellett továbbra is elengedhetetlen az iskolaorvos által végzett, ilyen irányú 

szűrővizsgálatok folytatása. 

A témakörök kibontása osztályfőnöki órákon, biológia vagy komplex természettudomány órákon, 

testnevelés órákon és egyéb szervezett előadásokon valósul meg. 

Egészségfejlesztési célkitűzések mérése, megvalósulása 

 Egészséges étrend, büfékínálat megvalósul. 

 Koffeintartalmú italok (különösen az energiaitalok) fogyasztásának látványos csökkenése. 

 Tájékoztató anyag(ok) készül(nek). 

 Előadás(ok) megvalósul(nak). 

 Projektnap megvalósul. 

 Tájékoztató(k)hoz, előadás(ok)hoz, projektnaphoz kapcsolódó kérdőívek: min. 80%. 

 Sportnap megvalósul. 

 Kirándulás(ok) megvalósul(nak). 

 Gerincvédő, tartásjavító gyakorlatokat a tanulók elsajátítják. 

 NETFIT mérés eredményei javulnak. 

 Egészségfejlesztési célok megjelennek a tanmenetekben. 
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5. Záró rendelkezések 

A pedagógiai program hatálya: 

 területi hatálya kiterjed az iskola székhelyére és a gyakorlati oktatási helyekre; 

 személyi hatálya kiterjed az iskola diákjaira, pedagógusaira, egyéb alkalmazottaira, és valamennyi 

szolgáltatását igénybe vevő személyre. 

Hatályba lépés ideje: 

 2021. szeptember 1. 

A pedagógiai program érvényessége és felülvizsgálata: 

 a pedagógiai programot évente felül kell vizsgálni; 

 a pedagógiai program módosítására jogosult: a nevelőtestület legalább 75 %-a; 

 a pedagógiai programot módosítani ugyanolyan eljárással lehet, mint ami szerint most azt 

bevezetjük. 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: 

 az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető; 

 egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve helyeken tekinthető meg:  

▪ fenntartónál; 

▪ iskola irattárában; 

▪ igazgatónál; 

▪ az iskola honlapján. 

A pedagógiai program a gimnáziumi oktatásra, a technikumi oktatásra, valamint az SNI tanulók 

integrált oktatására vonatkozó hatályos jogszabályokkal együtt alkalmazható. 

 

Budapest, 2021. szeptember 1. 

 

Jelen pedagógiai programot és annak 2021. szeptember 1-jétől történő bevezetését – külön 

jegyzőkönyv szerint – az iskola szülői közössége és a diákönkormányzat véleményezte. 

    

 szülői munkaközösség képviselője diákönkormányzat képviselője 

 

Jelen pedagógiai programot és annak 2021. szeptember 1-jétől történő bevezetését – külön 

jegyzőkönyv szerint – az iskola nevelőtestülete elfogadta. 

  

 igazgató 

 

Az iskola pedagógiai programját a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátság egyházi 

intézményfenntartó képviseletében a 2021/2022. tanévtől jóváhagyom. 

  

 fenntartó 
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Függelékek 

1. Függelék – Az iskola órahálói 

2. Függelék – Az iskola helyi tantervének részletes követelményei tantárgyankénti 

 és évfolyamonkénti bontásban 

3. Függelék – Az iskola szakmai programja 
 

 



 

 

1. függelék 

 

 

 

Az iskola órahálói 

 

 

 
Gimnázium (4 évfolyamos) – nappali munkarend szerint 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

 

Gimnázium (4 évfolyamos) – nappali munkarend szerint kifutó rendszerben 

(2019.09.01-ig indult osztályok) 

 

12. Informatika és távközlés ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakma 

 

12. Informatika és távközlés ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma 

 

13. Kereskedelem ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus szakma 

 

13. Kereskedelem ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0417 13 01 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma 

 

Technikum - közismereti óraszámok kifutó rendszerben (2019.09.01-ig indult osztályok) 

 

XIII. Informatika ágazathoz tartozó kifutó rendszerben  

54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés (2019.09.01-ig indult osztályok) 

 

XXVI. Kereskedelem ágazathoz tartozó kifutó rendszerben 

54 341 01 Kereskedő szakképesítés (2019.09.01-ig indult osztályok) 

 

 

  



 

 

Gimnázium (4 évfolyamos) – nappali munkarend szerint 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

Tantárgyak 

Általános tagozat Humán tagozat 

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

heti óraszám heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom   3   4   4   4 3+1*   4   4   4 

Matematika 3+1* 3+1* 3+1* 3+1*   3   3   3   3 

Történelem   2   2   3   3   2 2+1* 3+1* 3+1* 

Állampolgári ismeretek   -   -   -   1   -   -   -   1 

Kémia   1   2   -   -   1   2   -   - 

Fizika   2   3   -   -   2   3   -   - 

Biológia   3   2   -   -   3   2   -   - 

Földrajz   2   1   -   -   2   1   -   - 

I. idegen nyelv 

(Angol v. Német) 
3+1* 3+1* 4+1* 4+1* 3+1* 3+1* 4+1* 4+1* 

II. idegen nyelv 

(Német v. Francia v. Angol) 
  3   3   3   3   3   3   3   3 

Ének-zene   1   1   1   -   1   1   1   - 

Vizuális kultúra   1   1   -   -   1   1   -   - 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 
  -   -   -   1   -   -   - 1+2* 

Digitális kultúra   2   1   2   -   2   1   2   - 

Testnevelés   5   5   5   5   5   5   5   5 

Közösségi nevelés 

(osztályfőnöki) 
  1   1   1   1   1   1   1   1 

Természettudomány   -   -   -   -   -   -   2**   - 

Kötelezően választandó 

természettudományos 

tantárgy (Kémia v. Fizika 

v. Biológia v. Földrajz) 

  -   -   2**   2**   -   -   -   - 

Az alábbi tantárgyak 

közül kettő kötelezően 

választandó: 

- Magyar nyelv és irodalom 

- Matematika 

- Történelem 

- Idegen nyelv 

- természettudományos*** 

  tantárgy (Kémia v. Fizika 

  v. Biológia v. Földrajz) 

- Vizuális kultúra 

- Digitális kultúra 

  - 

  - 

  - 

  - 

  2** 

  2* 

  2** 

  2* 

  - 

  - 

  - 

  - 

  2** 

  2* 

  2** 

  2** 

Összesen 34 34 34 33 34 34 34 33 

Hittan****   2   2   2   2   2   2   2   2 

Mindösszesen 36 36 36 35 36 36 36 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 36 36 36 31 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Kötött célú órakeret terhére 

***Általános tagozaton második természettudományos tantárgyként választható 

****NAT 9. § (1) a) szerint nem számít az órakeretbe 

Csoportbontás és -indítás feltétele az engedélyezett minimum csoportlétszám (Matematika, Idegen nyelvek, Digitális 

kultúra, kötelezően választandó tantárgyak esetén)  



 

 

Gimnázium (4 évfolyamos) – nappali munkarend szerint 

kifutó rendszerben (2019.09.01-ig indult osztályok) 

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

heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom   4   4   4   4 

I. idegen nyelv** (angol / német)   4 (3+1*)   4 (3+1*)   5 (3+2*)   5 (3+2*) 

II. idegen nyelv** (német / francia / angol) 

– általános tagozaton 

– reál tagozaton 

– humán tagozaton 

 

  3 

  3 

  3 

 

  3 

  3 

  3 

 

  3 

  3 

  4 (3+1*) 

 

  3 

  3 

  5 (3+2*) 

Matematika** 

– általános tagozaton 

– reál tagozaton 

– humán tagozaton 

  

  4 (3+1*) 

  4 (3+1*) 

  4 (3+1*) 

 

  4 (3+1*) 

  4 (3+1*) 

  4 (3+1*) 

 

  4 (3+1*) 

  4 (3+1*) 

  3 

 

  5 (3+2*) 

  5 (3+2*) 

  3 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
  2   2   3   3 

Hittan (etika helyett)   2*   2*   2 (1+1*)   2* 

Biológia – egészségtan   –   2   2   2 

Fizika   2   2   2   – 

Kémia   2   2   –   – 

Földrajz   2   2   –   – 

Ének-zene   1   1   –   – 

Vizuális kultúra   1   1   –   – 

Mozgóképkultúra és médiaismeret   1   –   –   – 

Művészetek 

(Ének-zene / Vizuális kultúra) 
  –   –   2   2 

Informatika**   1   1   –   – 

Technika, életvitel és gyakorlat    –   –   –   1 

Testnevelés és sport   5   5   5   5 

Osztályfőnöki   1   1   1   1 

Kötelezően választható tantárgy** 

– általános tagozaton: Informatika / Idegen 

nyelv / Matematika / Magyar nyelv és 

irodalom / Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 

– humán tagozaton: Idegen nyelv / Magyar 

nyelv és irodalom / Történelem, társadalmi 

és állampolgári ismeretek / Művészetek 

(Ének-zene / Vizuális kultúra) 

– reál tagozaton: Informatika / Idegen 

nyelv / Matematika / Biológia – 

egészségtan / Fizika / Földrajz / Kémia 

  –   –   2*   2* 

Mindösszesen 35 36 35 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Csoportbontást igényelhet (csoportindítás feltétele a fenntartó által engedélyezett minimum csoportlétszám) 

Nkt. 32. § (1) j) „az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, amennyiben az iskola pedagógiai programja a hittan 

tantárgy vonatkozásában tartalmazza a Nat-ban az etikára meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.” 

  



 

 

12. Informatika és távközlés ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0612 12 02 Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus szakma 

Tanulási területek Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

heti óraszám 

 

Magyar nyelv és irodalom 4+1*   5 3+1* 3+1*   - 

Idegen nyelv (angol nyelv) 4+1*   4   3   3 3+3* 

Matematika 4+1* 4+1* 3+1** 3+1**   - 

Történelem   3   3 2+1** 2+1**   - 

Állampolgári ismeretek   -   -   -   1   - 

Digitális kultúra   1   -   -   -   - 

Testnevelés   4   4   3   3   3* 

Osztályfőnöki   1   1   1   1   1 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
  3   -   -   -   - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
  -   2   2   -   - 

Érettségire felkészítő tantárgy: 

matematika és történelem 
  -   - (2**) (2**)   - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
  -   1   -   -   - 

Közismeret összesen 27 25 20 20 10 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek   0,5   -   -   -   - 

A jelen és a jövő 

infokommunikációja 

Informatikai és távközlési 

alapok I. 
  3   -   -   -   - 

Informatikai és távközlési 

alapok II. 
  -   4   -   -   - 

Programozási alapok Programozási alapok   2   2   -   -   - 

Hatékony tanulás, önfejlesztés 

és csoportmunka I. 
IKT projektmunka I.   1,5   3   -   -   - 

Ágazati alapoktatás összesen   7   9   -   -   - 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv   -   -   -   -   2 

Hatékony tanulás, önfejlesztés 

és csoportmunka II. 
IKT projektmunka II.   -   -   3 

2,5+ 

0,5* 
  - 

Hálózatok 

Hálózatok I.   -   - 
4,5+ 

1,5* 
  4   - 

Hálózatok II.   -   -   -   - 9+1* 

Hálózat programozása és IoT   -   -   -   - 3+1* 

Hálózati operációs rendszerek 

és felhőszolgáltatások 

Szerverek és 

felhőszolgáltatások 
  -   -   - 3+2*   8 

Adatbázis-kezelés alapjai Adatbázis-kezelés I.   -   - 2+1*   -   - 

Szakmai angol Szakmai angol   -   -   2   2   - 

Szakirányú oktatás összesen   -   - 14 14 24 

 Hittan***   2   2   2   2   2 

Mindösszesen 36 36 36 36 36 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 

Egybefüggő szakmai gyakorlat   -   -   -   -   - 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Érettségire felkészítő tantárgy: matematika és történelem 

***NAT 9. § (1) a) szerint nem számít az órakeretbe 

  



 

 

12. Informatika és távközlés ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0613 12 03 Szoftverfejlesztő és -tesztelő szakma 

Tanulási területek Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

heti óraszám 

 

Magyar nyelv és irodalom 4+1*   5 3+1* 3+1*   - 

Idegen nyelv (angol nyelv) 4+1*   4   3   3 3+3* 

Matematika 4+1* 4+1* 3+1** 3+1**   - 

Történelem   3   3 2+1** 2+1**   - 

Állampolgári ismeretek   -   -   -   1   - 

Digitális kultúra   1   -   -   -   - 

Testnevelés   4   4   3   3   3* 

Osztályfőnöki   1   1   1   1   1 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
  3   -   -   -   - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Fizika 
  -   2   2   -   - 

Érettségire felkészítő tantárgy: 

matematika és történelem 
  -   - (2**) (2**)   - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
  -   1   -   -   - 

Közismeret összesen 27 25 20 20 10 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek   0,5   -   -   -   - 

A jelen és a jövő 

infokommunikációja 

Informatikai és távközlési 

alapok I. 
  3   -   -   -   - 

Informatikai és távközlési 

alapok II. 
  -   4   -   -   - 

Programozási alapok Programozási alapok   2   2   -   -   - 

Hatékony tanulás, önfejlesztés 

és csoportmunka I. 
IKT projektmunka I.   1,5   3   -   -   - 

Ágazati alapoktatás összesen   7   9   -   -   - 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv   -   -   -   -   2 

Hatékony tanulás, önfejlesztés 

és csoportmunka II. 
IKT projektmunka II.   -   -   3   3   - 

Asztali és mobil 

alkalmazásfejlesztés, szoftver-

tesztelés és adatbázis-kezelés 

Asztali alkalmazások 

fejlesztése 
  -   - 

2,5+ 

0,5* 

2,5+ 

0,5* 
  - 

Adatbázis-kezelés I.   -   - 2+1*   -   - 

Adatbázis-kezelés II.   -   -   -   -   2 

Asztali és mobil alkalmazások 

fejlesztése és tesztelése 
  -   -   -   - 6+1* 

Szoftvertesztelés   -   -   - 2+1*   - 

Webes technológiák 

Webprogramozás   -   - 2+1* 2+1*   - 

Frontend programozás és 

tesztelés 
  -   -   -   - 6+1* 

Backend programozás és 

tesztelés 
  -   -   -   - 5+1* 

Szakmai angol Szakmai angol   -   -   2   2   - 

Szakirányú oktatás összesen   -   - 14 14 24 

 Hittan***   2   2   2   2   2 

Mindösszesen 36 36 36 36 36 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 

Egybefüggő szakmai gyakorlat   -   -   -   -   - 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Érettségire felkészítő tantárgy: matematika és történelem 

***NAT 9. § (1) a) szerint nem számít az órakeretbe  



 

 

13. Kereskedelem ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0416 13 03 Kereskedő és webáruházi technikus szakma 

Tanulási területek Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

heti óraszám 

 

Magyar nyelv és irodalom 4+1*   5 3+1* 3+1*   - 

Idegen nyelv (angol nyelv) 4+1*   4   3   3 3+3* 

Matematika 4+1* 4+1* 3+1** 3+1**   - 

Történelem   3   3 2+1** 2+1**   - 

Állampolgári ismeretek   -   -   -   1   - 

Digitális kultúra   1   -   -   -   - 

Testnevelés   4   4   3   3   3* 

Osztályfőnöki   1   1   1   1   1 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
  3   -   -   -   - 

Ágazathoz kapcsolódó 

tantárgy: Földrajz 
  -   2   2   -   - 

Érettségire felkészítő tantárgy: 

matematika és történelem 
  -   - (2**) (2**)   - 

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
  -   1   -   -   - 

Közismeret összesen 27 25 20 20 10 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek   0,5   -   -   -   - 

Gazdálkodási tevékenység 

ellátás 

Gazdasági ismeretek   3   3   -   -   - 

Vállalkozások működtetése   -   2   -   -   - 

Üzleti kultúra és 

információkezelés 

Kommunikáció   1   2   -   -   - 

Digitális alkalmazások   2,5   2   -   -   - 

Ágazati alapoktatás összesen   7   9   -   -   - 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv   -   -   -   -   2 

A kereskedelmi egységek 

általános működtetése 

Kereskedelem alapjai   -   -   3 
4,5+ 

0,5* 
  2 

Termékismeret   -   - 
3,5+ 

0,5* 
  2   1 

Vállalkozási ismeretek   -   -   -   -   4 

Kereskedelmi gazdaságtan   -   -   3   3   2 

E-kereskedelem / Digitális 

világunk 

Digitalizáció   -   - 
1,5+ 

0,5* 

1,5+ 

0,5* 
  1 

Webáruház működtetése   -   -   -   -   6 

Jogi ismeretek   -   -   -   -   1 

Marketing 
Marketing alapjai   -   -   2   2   - 

Marketing kommunikáció   -   -   -   -   6 

Szakirányú oktatás összesen   -   - 14 14 25 

 Hittan***   2   2   2   2   1 

Mindösszesen 36 36 36 36 36 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 

Egybefüggő szakmai gyakorlat   -   - 140 ó 140 ó   - 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Érettségire felkészítő tantárgy: matematika és történelem 

***NAT 9. § (1) a) szerint nem számít az órakeretbe 

  



 

 

13. Kereskedelem ágazat 2020.09.01-től felmenő rendszerben 

5 0417 13 01 Idegen nyelvű ipari és kereskedelmi technikus szakma 

Tanulási területek Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 

heti óraszám 

 

Magyar nyelv és irodalom 4+1*   5 3+1* 3+1*   - 

Idegen nyelv (angol nyelv) 4+1*   4   3   3 3+3* 

Matematika 4+1* 4+1* 3+1** 3+1**   - 

Történelem   3   3 2+1** 2+1**   - 

Állampolgári ismeretek   -   -   -   1   - 

Digitális kultúra   1   -   -   -   - 

Testnevelés   4   4   3   3   3* 

Osztályfőnöki   1   1   1   1   1 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
  3   -   -   -   - 

Ágazathoz kapcsolódó tantárgy: 

Földrajz 
  -   2   2   -   - 

Érettségire felkészítő tantárgy: 

matematika és történelem 
  -   - (2**) (2**)   - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   -   1   -   -   - 

Közismeret összesen 27 25 20 20 10 

Munkavállalói ismeretek Munkavállalói ismeretek   0,5   -   -   -   - 

Gazdálkodási tevékenység ellátás 
Gazdasági ismeretek   3   3   -   -   - 

Vállalkozások működtetése   -   2   -   -   - 

Üzleti kultúra és információkezelés 
Kommunikáció   1   2   -   -   - 

Digitális alkalmazások   2,5   2   -   -   - 

Ágazati alapoktatás összesen   7   9   -   -   - 

Munkavállalói idegen nyelv Munkavállalói idegen nyelv   -   -   -   -   2 

Beszerzési és értékesítési 

folyamatok 

A beszerzés jogi és gazdasági 

aspektusai idegen nyelven 
  -   -   2   -   - 

Beszerzési logisztika a 

gyakorlatban 
  -   -   2   2   - 

Az értékesítés jogi és gazdasági 

aspektusai idegen nyelven 
  -   -   -   2   1 

A vevőkapcsolatok alakítása a 

gyakorlatban 
  -   -   2   2   1 

Marketingeszközök a gyakorlatba   -   -   -   -   2 

Általános gyártmány- és 

gyártástervezési folyamatok 

Gyártmány- és gyártástervezési 

ismeretek idegen nyelven 
  -   -   -   -   2 

Gyártmány- és gyártástervezés 

gyakorlata 
  -   -   -   -   2 

Munkaügyi folyamatok 

A személyügy és a munkaügy jogi 

és gazdasági aspektusai idegen 

nyelven 

  -   -   2 1+1*   - 

Humánerőforrás-menedzsment a 

gyakorlatban 
  -   - 1+1*   1   2 

Pénzügyi és számviteli ismeretek 

Vállalati könyvelés idegen nyelven   -   -   2 2+1*   2 

Vállalati könyvelés a gyakorlatban   -   - 1+1*   2   2 

Költség és eredmény számítása 

idegen nyelven 
  -   -   -   - 2+1* 

Projektmenedzsment 

Projektmenedzsment szakaszai 

idegen nyelven 
  -   -   -   - 

1,5+ 

0,5* 

Projektek vezetése a gyakorlatban   -   -   -   -   3 

Szakirányú oktatás összesen   -   - 14 14 24 

 Hittan***   2   2   2   2   1 

Mindösszesen 36 36 36 36 36 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31/36 31 

Egybefüggő szakmai gyakorlat   -   - 140 ó 140 ó   - 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Érettségire felkészítő tantárgy: matematika és történelem 

***NAT 9. § (1) a) szerint nem számít az órakeretbe  



 

 

Technikum - közismereti óraszámok kifutó rendszerben (2019.09.01-ig indult osztályok) 

Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. 

heti óraszám 

Magyar nyelv és irodalom   4   4   4   4   – 

Idegen nyelv** (angol nyelv)   4   4   4   4     4* 

Matematika**   3   3   3   3   – 

Történelem   2   2   3   3   – 

Hittan (etika helyett)   –   –   –   1   – 

Informatika**   2   2   –   –   – 

Művészetek   1   –   –   –   – 

Testnevelés   5   5   5   5   – 

Osztályfőnöki   1   1   1   1   – 

Kötelező komplex 

természettudományos tantárgy 
  3   –   –   –   – 

Ágazathoz kapcsolódó 

természettudományos tantárgy: 

Fizika / Földrajz *** 

  2   2   2   –   – 

Kötelezően választható tantárgy**: 

Idegen nyelv / Matematika / Történelem 

/ Informatika / Kémia / 

Fizika **** 

  –   –   2   2   – 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek   –   1   –   –   – 

Közismeret összesen 27 24 24 23   4 

Szakmai tárgyak órakerete 

(szakképzési kerettantervek alapján, 

ágazatonként különböző tartalommal) 
  8 12 11 12 31 

+ Hittan (Nat 9. § (1) a) szerint 

nem számít az órakeretekbe) 
  2   2   2   1   – 

Mindösszesen 37 38 37 36 35 

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 

*Szabadon tervezhető órakeret terhére (csoportindítás feltétele a fenntartó által engedélyezett minimum csoportlétszám) 

**Csoportbontást igényelhet 

***XIII. Informatika ágazat esetén: Fizika / XXVI. Kereskedelem ágazat esetén: Földrajz 

****51/2012. EMMI rendelet, valamint 20/2012. EMMI rendelet 15. § szerint választható 

Nkt. 32. § (1) j) „az etika tantárgy hittan tantárggyal kiváltható, amennyiben az iskola pedagógiai programja a hittan 

tantárgy vonatkozásában tartalmazza a Nat-ban az etikára meghatározott fejlesztési követelményeket és tartalmakat.” 

 



 

 

XIII. Informatika ágazathoz tartozó 54 481 06 Informatikai rendszerüzemeltető szakképesítés kifutó rendszerben (2019.09.01-ig indult osztályok) 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. 1/13. évf. 2/14. évf. 

E GY E GY ögy E GY ögy E GY E GY E GY ögy E GY 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.           0,5     0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.           2     2  

11996-16 Információ-technológiai alapok 
IT alapok 1  1          2     

IT alapok gyakorlat  2  1+1*          3+1*    

11997-16 Hálózati ismeretek I. 
Hálózatok I.   2   1+1*   0+1*    3     

Hálózatok I. gyakorlat    2   2   2    6    

11625-16 Programozás és adatbázis-kezelés 
Programozás 1  1   1+1*   1+1*    4     

Programozás gyakorlat  2  3   2   2    9    

11999-16 Informatikai szakmai angol nyelv IT szakmai angol nyelv 2  1    2***   2***   3     

12010-16 Nyílt forráskódú rendszerek 

kezelése 

Linux alapok**      1**            

Linux alapok gyakorlat**       2**           

12008-16 Irodai szoftverek haladó szintű 

használata 

Irodai szoftverek**         1**         

Irodai szoftverek gyakorlat**          4**        

 
Munkaszervezési ismeretek***      1***            

Munkaszervezési gyakorlat***          2***        

 Gépírás***         1***         

12003-16 Hálózati ismeretek II. 

Hálózatok II.           4     4  

Hálózatok II. gyakorlat            8     8 

IT hálózatbiztonság           1,5     1,5  

IT hálózatbiztonság gyakorlat            3     3 

12013-16 Hálózati operációs rendszerek és 

felhőszolgáltatások 

Szerverek és felhőszolgáltatások           3     3  

Szerverek és felhőszolgáltatások 

gyakorlat 
           9     9 

Elmélet / gyakorlat összesen 4 4 5 7 
0 

5 6 
0 

4 8 11 20 13 18 
0 

11 20 

HETI ÖSSZES SZAKKÉPZÉSI ÓRASZÁM 8 12 11 12 31 31 31 

Közismeret + Hittan 29 26 26 24 4   

Mindösszesen 37 38 37 36 35   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 36 31 

* Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés órakerete 

***Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés helyett választható tantárgyak órakerete (30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 7/A. § szerint) 

      A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 481 02 Irodai informatikus 

Szt. 33. § (5) „Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, 

a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti 

képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező 

jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.” Nkt. 60. § (8) „Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának 

a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát […] el kell érnie.”  



 

 

XXVI. Kereskedelem ágazathoz tartozó 54 341 01 Kereskedő szakképesítés kifutó rendszerben (2019.09.01-ig indult osztályok) 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 
9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 5/13. évf. 1/13. évf. 2/14. évf. 

E GY E GY ögy E GY ögy E GY E GY E GY ögy E GY 

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.           0,5     0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. Foglalkoztatás I.           2     2  

10032-12 Marketing 
Marketing      2   2  3  4   3  

Marketing gyakorlat            2+1*     2+1* 

11718-16 Az üzleti levelezés és 

kommunikáció 

Levelezés 1            1     

Gépírás 1            1     

10031-16 A főbb árucsoportok 

forgalmazása 

Élelmiszer- és vegyi áruismeret   2          2     

Műszakicikk áruismeret   2          2     

Bútor- és lakástextil áruismeret 1            1     

Ruházati áruismeret 1            1     

11992-16 Kereskedelmi ismeretek 

Kereskedelmi ismeret 2  2   2    2    8     

Üzletviteli gyakorlat    2          2    

Pénztárkezelési és bizonylatkitöltési gyakorlat**       2**   2**        

11691-16 Eladástan 

Értékesítés**          2**        

Szakmai idegen nyelv** 
  2*    

1** 
  2*    2*    

Szakmai idegen nyelv*** 1*** 

10027-16  Ruházati cikkek és a vegyes 

iparcikkek forgalmazása 
Ruházati és vegyes iparcikk áruismeret**      2**            

 Viselkedéskultúra***      2***            

 Üzleti kommunikáció gyakorlat***       1***   1***        

 Konfliktuskezelés gyakorlat***       1***   1***        

 Gazdasági számítások gyakorlat***          2***        

12057-16 Kereskedelmi gazdálkodás 
Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat  2  2   2    1+1*    7    

Kereskedelmi gazdaságtan             4+1*     4+1*  

10033-16 Vállalkozási, vezetési ismeretek Vállalkozástan           5+1*     5+1*  

11719-16 Vállalkozás a gyakorlatban 
Ügyvitel           3     3  

Vállalkozási gyakorlat             7+1,5*     7+1,5* 

Elmélet / gyakorlat összesen 6 2 8 4 140 6 5 140 4 8 19,5 11,5 20 11 160 19,5 11,5 

HETI ÖSSZES SZAKKÉPZÉSI ÓRASZÁM 8 12  11  12 31 31  31 

Közismeret + Hittan 29 26 26 24 4   

Mindösszesen 37 38 37 36 35   

Tanítási hetek száma 36 36 36 31 31 36 31 

30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 7. § (4) „A szakgimnázium a szakképzési kerettanterv helyi alkalmazása során a tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamok szakmai tantárgyait, azok óraszámait - az Nkt. 6. mellékletében 

meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával - a két évfolyam között átcsoportosíthatja.” (11-12. évf.: Kereskedelmi gazdaságtan gyakorlat és Szabadon tervezhető órakeret (Szakmai idegen nyelv)) 

* Szabadon tervezhető órakeret terhére 

**Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés órakerete ***Mellék-szakképesítés megszerzésére irányuló képzés helyett választható tantárgyak órakerete (30/2016. (VIII. 31.) NGM rendelet 7/A. § szerint) 

A szakgimnázium 9-12. évfolyamain folyó ágazati tanulmányok keretében megszerezhető mellék-szakképesítés: 34 341 01 Eladó 

Szt. 33. § (5) „Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, 

a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka. Az elméleti 

képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező 

jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.” Nkt. 60. § (8) „Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának 

a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát […] el kell érnie.”



 

 

2. függelék 

 

 

 

Az iskola helyi tanterve 

 



 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

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

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

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

Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű cél- 

és feladatrendszere van: 

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

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

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

benne önmagukat.  

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

legyenek.  

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

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

diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják 

kifejezni magukat.  

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

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

teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, 

szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

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

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

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

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

változásért felelősséggel tartoznak.  

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

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

magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 

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

szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

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

alkalmazása.  

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

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

információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A 

képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, 

hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A 



 

 

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

képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a 

gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség 

fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

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

stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés 

kialakítására. 

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

vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

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

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

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

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

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

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

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

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

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

amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

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

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

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

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

szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

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

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

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

vagy a házi feladatba. 

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

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

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

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

ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a 

társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, 

kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

9–10. ÉVFOLYAM 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, bonyolultabb 
tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, vázlatot írni, 
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint árnyaltan, adekvátan 
kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a magyar 
nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, feltétele a 
gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, stilisztikai) 
ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen csak így tudják a 
tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  



 

 

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

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

élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s 

igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és ismerethordozóval 
találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül egyre 
erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, gondolkodásukat 
segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen a 
képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az irodalomtörténeti 
ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az irodalomtudomány – 
korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az érettségi dolgozatban is 
elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő gyakorlati szöveget alkotni. 

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

tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 

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

megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek 

környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 

 

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 

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek) 

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

Molière: A fösvény vagy Tartuffe 

Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet) 

Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 

Jókai Mór: Az arany ember 

 

MEMORITEREK 

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) 

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

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez  



 

 

Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak) 

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

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 

Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása) 

Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet) 

Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet) 

Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán… 

Petőfi Sándor: Fa leszek, ha… 

Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet) 

 

9. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

12 óra Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

A személyközi kommunikáció 

A tömegkommunikáció fogalma 

és funkciói 

Médiaműfajok  

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói. 

A kommunikációs folyamat tényezői és 

összefüggésük megértése, bizonyítása 

beszédhelyzetek elemzésével 

A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi 

kifejezőeszközei 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és 

a nyelvre 

Az új közlésmódok társadalmi hatása 

A médiahatás, médiafogyasztók 

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és 

hatáskeltő eszközei 

8 óra Nyelvi szintek, a nyelv 

grammatikai jellemzői 

A nyelv mint jelrendszer 

A hangok alkalmazkodása a 

beszédben 

A szavak felépítése: a szóelemek 

Alapszófajok. 

A mondat fogalma és 

csoportosítása 

A mondatok felépítése. A 

szószerkezetek 

A bővítmények 

Az alárendelő összetett 

mondatok 

A mellérendelő összetett 

mondatok 

A többszörösen összetett 

mondatok 

A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi 

közlésben 

A nyelvi jel sajátosságai. A beszéd, a 

beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző 

szervek. A hangok találkozása (alkalmazkodása) 

és helyesírásuk. A szóalkotás módjai. A szófajok 

rendszere 

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók 

mondatbeli és szövegbeli szerepének 

értelmezése. A szófajváltás jelensége, a 

többszófajúság 

A névmások és az igenevek 

A mondat szerkezete: teljes és hiányos 

szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett 

A mondatok modalitásuk szerint. Az egyszerű 

mondat részei, felépítése. A szintagma mint 

nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő 

szintagmatikus szerkezet 

Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái. A 

határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a 

magyar határozói rendszer, a határozók 

irányhármassága 



 

 

A jelzők fogalma és fajtái; használatuk 

Az alárendelő összetett mondatok. Sajátos 

jelentéstartalom a mellékmondatokban. Összetett 

mondatok elemzése szerkezeti rajzzal. A mondat 

az élőbeszédben és az írott nyelvbe,  A mondat és 

a szöveg 

10 óra Szövegértés, szövegalkotás 

Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának 

megfelelő olvasási stratégia és 

szöveg-feldolgozási mód 

megválasztásával. 

A szöveg és kép összefüggése. 

Hatékony jegyzetelési és 

vázlatírási technikák 

megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus 

szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák 

és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és 

műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és 

elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és 

értékelése. A szövegalkotás lépései, az 

anyaggyűjtés technikák. 

6 óra Helyesírási ismeretek A helyesírás alapelvei, megismert főbb 

szabályszerűségei. 

A szöveg központozásának szabályai, használata, 

az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás 

szerepének tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a 

gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak 

átírása. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-

ellenőrző programok szerkezetének és 

működésének megismerése, használatuk az 

iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 

jelhasználatának funkciója. 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

5 óra Bevezetés az irodalomba Aiszóposz tanmeséi, Hajnóczy Péter, Romhányi 

József, Karinthy Frigyes 

Az irodalom határterületei -Arthur Conan Doyle: 

Sherlock Holmes-történetek 

Műnemi-műfaji rendszer 

Elégiák és epigrammák 

Dalköltészet 

9 óra Az irodalom ősi formái: Mágia, 

mítosz, mitológia 

Mítosz és mitológia 

A görög mitológia 

A trójai mondakör 

Az eposz műfaja 

A homéroszi eposzok 

Homérosz és Akhilleusz a szerző és a hős 

Hoppál Mihály: Sámánok.Lelkek és jelképek 



 

 

Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Ének a 

csodaszarvasról 

6 óra Színház- és drámatörténet – az 

antik színház és dráma 

Az antik görög színház és színjátszás 

Az antik dráma jellegzetes vonásai, Az Antigoné 

szerkezete 

Antigoné és Kreón 

Antigoné tragikuma 

Oidipusz, a sorsával szembenéző ember 

4 óra Világirodalom – antik római 

irodalom 

Vergilius és Horatius 

10 óra Világirodalom – Biblia Történetek a Teremtés könyvéből 

A vízözön 

József története 

Zsoltárok könyve, 

Jézus gyerekkora és példabeszédei 

A passió, Pál apostol „szeretethimnusza”. Az 

Apokalipszis egy részlete 

 

6 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 4–15. században 

(középkor) 

A középkori keresztény irodalom. Egyházi 

irodalom, himnuszok, legendák 

Hősi ének, 

trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték 

Francois Villon balladái 

5 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 14–16. században 

(reneszánsz) 

A reneszánsz és a humanizmus. Petrarca: 

Daloskönyv 

Giovanni Boccaccio: Dekameron 

3 óra Középkori nyelvemlékek A magyar irodalom kezdetei, nyelvemlékeink 

Az első magyar vers 
Halotti beszéd és könyörgés 

Ómagyar Mária-siralom 

6 óra Janus Pannonius portréja Janus Pannonius pályája 

Janus Pannonius epigrammaköltészete 

8 óra Balassi Bálint portréja Balassi Bálint pályája 

Balassi Bálint szerelmi költészete 

Balassi Bálint: Egy katonaének 

Balassi Bálint lírai önéletrajza 

6 óra Színház- és drámatörténet – az 

angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 

A középkori dráma és színjátszás (drámajáték) 

Shakespeare színpada 

Shakespeare egy drámájának feldolgozása: Romeo 

és Júlia 

Shakespeare egy drámájának feldolgozása: 

Hamlet, dán királyfi 

4 óra Ismétlés, rendszerezés  

 

10. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

11 óra A szöveg 

A szöveg fogalma 

A szöveg egységének feltételei 

A szöveg szerkezete 

A szöveg egységének tényezői, feltételei A 

szöveg felépítése, egységei – külső körülmények: 

szövegméret, megjelenés, A szöveget alakító 

tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a 



 

 

A szöveg jelentését alakító 

nyelvi és nem nyelvi tényezők 

A szöveg jelentésbeli 

kapcsolóelemei 

szövegkörnyezet, a tudáskeret Elsődleges és 

mögöttes jelentés. 

A mindennapi szövegvilágban való eligazodást 

lehetővé tevő pragmatikai ismeretek alkalmazása 

a szövegértésben és a szövegalkotásban. A 

szövegösszetartó erő: jelentésbeli 

kapcsolóelemek. A kontextuális jelentés (pl. 

előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, 

hiányos mondat, szórend, egyeztetés) 

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, 

az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése. 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az 

intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései. 

A különböző forrásból származó információk 

megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai 

következtetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; 

intertextualitás. 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, 

olvasási típusok és stratégiák. 

12 óra Stilisztikai alapismeretek A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) 

megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt 

állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 

megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra 

tett hatásának (stílushatás) megtapasztalása, 

vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegek 

átalakítása 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének 

értelmezése művészi és mindennapi szövegekben 

(jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok). 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő 

stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a 

mindennapi, továbbá a publicisztikai és a 

tudományos nyelvhasználatban. 

13 óra Jelentéstan A szavak jelentésének szerkezete, 

jelentéselemek. 

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 



 

 

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, 

használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző 

típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek 

kialakításában. A jelentés és a nyelvi-

grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, 

hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

6 óra A francia klasszicista dráma Molière színháza 

Molière: Tartuffe 

6 óra Látásmód – Zrínyi Miklós: 

Szigeti veszedelem 

Zrínyi Miklós pályája 

A Szigeti veszedelem keletkezése és felépítése 

A magyar barokk eposz 

6 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 18. században 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és 

stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus 

(érzékenység), rokokó. 

Művek, szemelvények az angol, francia és német 

irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; Voltaire, Rousseau; 

Goethe, Schiller különféle műfajú alkotásaiból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek 

16 óra Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

A felvilágosodás korának irodalma. 

Művelődési programok. Bessenyei György 

értekező prózai művének részlete (pl. Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos 

életutak (pl. Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége 

és írói munkássága (legalább egy epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének 

műfaji, formai és stiláris sokszínűsége A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és még legalább 

egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, 

témák, életérzések költészetében 

18 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és 

realizmus) 

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai 

elvek, művészi szabadság, stílus- és formajegyek; 

ironikus látásmód, groteszk minőség). 

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, 

bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista 

hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 



 

 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, 

német és orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor Hugo, E. T. 

A. Hoffmann, Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. 

10 óra Színház- és drámatörténet – 

Katona József: Bánk bán 

Katona József: Bánk bán műértelmezés, pl. 

magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések; 

a szereplők körei, Bánk összeomlása; a 

címszereplő megítélésének változatai; 

felépítés, szerkezeti megoldások 

20 óra Magyar irodalom a 19. század 

első felében – portrék: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; 

orgánumok, folyóiratok, alkotói csoportok. 

A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

 Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, 

egyéni és közösségi sors. Hymnus 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus 

világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó 

12 óra Életmű – Petőfi Sándor Petőfi Sándor életműve. 

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és 

jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és 

népiesség. 

Témák (szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; 

lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága; 

A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa 

csendes, újra csendes…; Szeptember végén 

A helység kalapácsa, mint eposzparódia 

8 óra Látásmód – Jókai Mór Jókai Mór életrajza. Jókai Mór: Az arany ember 

6 óra Ismétlés, rendszerezés  

 

11-12. évfolyam  

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

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

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

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

vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni 

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

legyenek projekt- vagy kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a 

hagyományos, papíralapú, illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék 

az adott kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek 

legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs helyzetnek 

megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, 

véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető követelményeit 

(műfajok, stílus, retorikai építkezés).  



 

 

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

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

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

művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi 

alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek 

jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a 

differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. 

századi történelem az irodalomban” című anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a XX. századi magyar, illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén 

szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

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

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

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

irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal 

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

intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik 

fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére van.  

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

mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a 

továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

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

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

képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a 

stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a 

helyesírási szabályoknak.  

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

nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, mondatszerkesztési) 

sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok tipikus 

szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

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

nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló bizonyítékokat. 

Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban keletkezett 

kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

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

tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

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

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és -

történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

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

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

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

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



 

 

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

művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést érzékelni. 

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

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

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. 

Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel bíró 

alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

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 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

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) 

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 

 

11. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

4 óra Kommunikáció Tájékozottság különféle beszédhelyzetek 

megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben 

is. 



 

 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános 

kommunikációs színtereken, valamint az 

internetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem 

verbális közlési szándékának felismerése. 

12 óra Retorika A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének 

menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. 

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. 

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, 

prezentáció stb. 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás 

nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) és 

nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása 

különböző helyzetekben. 

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és 

memoriter kifejező tolmácsolása. 

4 óra Általános nyelvészeti ismeretek Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a 

kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 

egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a 

gondolkodás része. 

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, 

nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik 

(az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 

jellemző tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

7 óra Pragmatikai ismeretek Megnyilatkozás. 

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, 

szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv 

7 óra Szövegalkotás Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet 

stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának, 



 

 

stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete 

2 óra Ismétlés A tanultak rendszerezése 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

12 óra Életmű – Arany János Arany János életműve. 

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) 

és jellemző alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai 

tendenciák. 

Jellemző lírai tematika 

10 óra Színház– és drámatörténet – 

Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok 

szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következménye a 

szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és 

történeti színek, személyiségközpontúan/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat). 

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti 

háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és 

különböző szellemi irányok történetében. 

12 óra Világirodalom – az európai 

epika és líra a romantika után 

(19. század második fele) 

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai 

elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) 

a 19. század közepétől; a prózaepika újításai 

(nézőpontok, síkváltások, időszerkezet, polifónia; 

új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában. 

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem 

megújítása (pl. a személyiség, a lírai közvetlenség 

háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

8 óra Színház- és drámatörténet – az 

európai dráma és színház a 19. 

század második felében 

Az európai dráma és színház a 19. század második 

felében – a korszak drámairodalmának újdonságai 

és két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája. 

Ibsen: A vadkacsa – az ibseni dramaturgia 

sajátosságai, pl. az analitikus szerkesztésmód 

felújítása, középponti szimbólumok alkalmazása, 

reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés 

stb.; a szerző problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a 

drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-

nélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség; 

párhuzamos monológok/fedett dialógusok, 

ironikus látásmód); új műfaji változatok, új 

játékstílus. 



 

 

10 óra Magyar irodalom a 19. század 

második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

A 19. század második felének magyar irodalmából 

néhány szerző és mű/részlet ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, költészetének 

jellemzői (legalább egy műve, pl. Húsz év múlva, 

A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novellisztikája 

(műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, 

motívumok és műfaji változatok az életművében; 

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű 

elemzése). 

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A 

Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, 

nézőpont, közlésformák, hangnemek; 

problematika 

10 óra Magyar irodalom – a Nyugat és 

első nemzedéke 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; 

szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és 

stílusirányzatok hatása, megismertetése 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, 

hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus 

10 óra Életmű – Ady Endre Ady Endre életműve. 

Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, 

az innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista 

látásmód; a versritmus megújítása. 

6 óra Portré – Móricz Zsigmond Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének 

sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; 

szegénység) és műfaji változatok 

6 óra Portré-Herczeg Ferenc Az élet kapuja, Fekete szüret Badacsonyban, 

Színház-és drámatörténet: Bizánc 

4 óra Portré-Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Üzenet haza 

12 óra Életmű – Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák; világkép, művészetfelfogás 

(homo aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya 

az anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, 

versciklusok,az Édes Anna regényvilága 

8 óra Ismétlés, rendszerezés  

 

12. évfolyam 

Magyar nyelv 



 

 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

6 óra Szövegalkotás Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet 

stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának, 

stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete 

9 óra Nyelv és társadalom Fejlődési irányok, változások a mai magyar 

nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő 

nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 

elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, 

színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és 

függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb 

nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, 

tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései 

7 óra Nyelvtörténet A magyar nyelv eredete, nyelvtörténeti korszakai, 

hangtani, lexikai, szintaktikai változások, a 

nyelvemlékek szerepe, a Halotti beszéd és 

könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom elemzése 

9 óra Ismeretek a nyelvről A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési 

és szövegalkotási, nyelvi ismeretek rendszerező 

áttekintése 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

8 óra Látásmódok: Karinthy Frigyes, 

Krúdy Gyula 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább 

egy Szindbád-novella alapján. A Krúdy-művek 

atmoszférájának, témáinak, alakjainak, 

motívumainak megidézése 

10 óra Életmű – Babits Mihály Babits Mihály életműve. 

Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi 

kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténet-írói, 

műfordító tevékenysége. 

10 óra Életmű – József Attila József Attila életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; 

Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934 

között 

8 óra Világirodalom – epikai és lírai 

törekvések a 20. században és a 

kortárs irodalomban 

Epikus művek (szemelvények, részletek a kis- és 

nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas Mann (pl. 

Tonio Kröger/Mario és a varázsló (pl. Közöny); 



 

 

Orwell (pl. Állatfarm/1984); Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. 

6 óra Színház- és drámatörténet – a 

20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

A 20. századi és/vagy a kortárs drámairodalom 

egy-két jellemző tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, 

egzisztencialista dráma, groteszk színház, 

amerikai drámairodalom köréből) 

4 óra Portré – Radnóti Miklós Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (haláltudat, 

munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum). A 

kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és 

költői magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, 

emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél 

a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések 

költészetében; műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad vers, 

klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még 

egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett menet, 

Razglednicák). 

15 óra Portrék – Szabó Lőrinc, Márai 

Sándor, Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-

versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja 

alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai 

változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar 

etüdök alapján); gondolati költészete; 

szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei). 

Pilinszky János világlátásának tükröződése 

költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a 

Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.). 

Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény 

alapján 

12 óra Látásmódok – Illyés Gyula, 

Németh László, Örkény István, 

Nagy László, Füst Milán 

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat 

a zsarnokságról és más műve alapján (pl. Bartók, 

Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. 

Puszták népe 

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy 

drámája (pl. II. József; A két Bolyai). 

Nagy László költői világa, alkotásmódja 

8 óra Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, 

Orbán Ottó, Sinka István, Szilágyi Domokos egy-

két műve 



 

 

10 óra Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, 

lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott 

mű elemzése).   

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas Kertész 

Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

2 óra Regionális kultúra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

Magyar nyelv és irodalom fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 9-10. évf. témaköreiből 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 11-12. évf. témaköreiből 

 

MATEMATIKA 

Heti és éves óraszámok 

 9. évf.  10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti /éves óraszám 3 /108 3/108 3/108 3/87 

Tantárgyi struktúra, témakörök szétbontása 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 
Óraszámok 

9. évf. 

Óraszámok 

10. évf. 

Halmazok 10 0 

Matematikai logika 0 10 

Kombinatorika, gráfok 0 12 

Számhalmazok, műveletek 8 0 

Hatvány, gyök 6 8 

Betűs kifejezések alkalmazása  12 0 

Arányosság, százalékszámítás 8 0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 18 0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 0 16 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 10 8 

Geometriai alapismeretek 4 0 

Háromszögek 6 10 

Négyszögek, sokszögek 5 5 

A kör és részei 5 5 

Transzformációk, szerkesztések 10 10 

Leíró statisztika 0 10 

Valószínűségszámítás 0 8 

Számonkérés és ismétlés 6 6 

Összesen:  108 108 

 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 
Óraszámok 

11. évf. 

Óraszámok 

12. évf. 

Halmazok, matematikai logika 0 6 

Kombinatorika, gráfok 10 0 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 8 0 



 

 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 18 0 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 12 0 

Sorozatok 0 20 

Trigonometria 14 0 

Térgeometria 0 20 

Koordinátageometria 20 0 

Leíró statisztika 12 0 

Valószínűségszámítás 8 6 

Rendszerező összefoglalás 0 32 

Számonkérés és ismétlés 6 3 

Összesen:  108 87 



 

 

9. évfolyam 

 

Témakör Halmazok Óraszám: 10 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges halmazokon. Halmazábra. Részhalmaz. 

Számhalmazok, ponthalmazok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának mélyítése, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Különböző dolgok, 

tárgyak, elemek, fogalmak adott szempont szerinti csoportosítása, rendezése, összefüggések keresése. Definíciók, 

jelölések használata során az emlékezet fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra:  unióképzés, metszetképzés, 

különbségképzés, komplementer halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Hétköznapi életből, más 

tantárgyakból vagy a matematika 

más témaköreiből vett feladatok 

megoldása.   

Konkrét dolgok csoportosítása 

adott, vagy a tanulók által 

javasolt szempontok szerint. 

Szituációs játék, barkochba játék 

egy-egy halmaz, vagy egy-egy 

elem kitalálására. 

Informatika: adatbázis-kezelés, 

adatállományok, adatok szűrése 

különböző szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem megszámlálható 

halmazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz elemszámának meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

A „végtelen szálloda” mint 

modell. 

Mindennapi életből vett 

feladatok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatok, szavak, hangok 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazműveletek, halmazok 

elemszáma, logikai szita. 

Továbbhaladás feltétele 

- halmazokat különböző módon megad 

- halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi 

- alkalmazza a logikai szita elvét 

- véges halmazok elemszámát meghatározza 

 



 

 

Témakör Számhalmazok, műveletek Óraszám: 8 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek előjeles számokkal. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok felépülése. 

Racionális számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen szakaszos, 

végtelen nem szakaszos tizedes törtek. Átírás. 

Irracionális számok. A valós számkör. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás, zárójelek helyes használata. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

Számológép helyes használatának 

elsajátítása, pl. műveleti sorrend, 

zárójelek, előjelek.  

Egyszerű szöveges összefüggések 

leírása matematikai jelekkel, 

hallás és olvasás alapján. 

Tanulói kiselőadás helyiértékes 

számírás kialakulásáról, a 

számjegyek kialakulásáról.  

 

 

Természettudományok: 

mértékegységek, nagyságrendek. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, reciprok. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Becslés, nagyságrendek 

ellenőrzése. 

Tanteremben végzett mérések 

esetén megfelelő kerekítés. 

 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. A fogalom szemléletes 

kialakítása, majd definiálása. 

Matematika más témaköreiből 

vett feladatok megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, 

abszolútérték, ellentett, reciprok, nyílt intervallum, zárt intervallum  

Továbbhaladás feltétele 

- műveleti azonosságok helyes használata 

- racionális számokat tizedestörtbe és rendes törtbe is felír 

- ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát 

- a számolással kapott eredményt nagyságrendileg megbecsüli,  

- megfelelően kerekít 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 6 



 

 

Előzetes tudás Hatványozás pozitív egész kitevőre. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás. 

Fizika; kémia; biológia- 

 a tér, az idő, az anyagmennyiség 

nagy és kis méreteinek megadása 

normálalakkal. 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevőre. 

Csoportmunka: papírlap 

hajtogatási feladat 

2,3,5 hatványainak felismerése 

Természettudományok: 

mértékegységek törtrészei és 

többszörösei. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait 

- ismeri és alkalmazza a normál alakot 

 

Témakör Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során Óraszám: 12 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási 

módszer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. A kifejezés 

értelmezési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás) vizsgálata. 

  

Fizika; kémia: mennyiségek 

kiszámítása képlet alapján, 

képletek átrendezése. 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezésekkel – 

zárójelfelbontás, előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

„Gondolj egy szára és én 

kitalálom” játék, matematika 

bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes azonosságok 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

 

Egyszerű másodfokú polinom teljes négyzetté alakítása. 

Algebrai kifejezésekkel végzett 

műveletek geometriai 

modellezése. 

Nevezetes azonosságok 

geometriai megjelenítése. 

Számolási „trükkök” fejben, 

azonosságok segítségével. 

 

Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

fogalma 

  

Azonos átalakítások. 

 Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása. Kiemelés, 

szorzattá alakítás. Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb 

közös többszöröse. 

 Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 

Egyszerűsítés. Bővítés. 

A tanult azonosságok, tulajdonságok felhasználása algebrai 

átalakítások, egyszerűsítések során.  

  

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése, egyenletek 

rendezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak összeg, tag, tényező, egynemű kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, algebrai tört, azonosság 

2)ba(     baba 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával 

 

Témakör Arányosság, százalékszámítás Óraszám: 8 

Előzetes tudás mértékegységek átváltása, egyenes arányosság, fordított arányosság 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Arányossági feladatok megoldása. Legyen stabil a 

százalék fogalma. Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Gyűjtőmunka (egyéni, csoportos): 

szakácskönyvek, gépjármű-

katalógusok stb. tanulmányozása, 

arányosságok keresése. 

Fizika: egyenes és fordított 

arányos mennyiségek.  

pl. Út-idő grafikon , nyomás-

térfogat grafikon 

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű feladatok  

 

Háztartási számlák elemzése az 

azokban megjelenő egységárak és 

fizetendő összegek 

figyelembevétele. 

Törtrészek  és százalék közötti 

kapcsolat, egyszerű százalékok 

fejben gyakoroltatása.  

Fizika, kémia, földrajz, 

informatika: százalékszámítási 

feladatok, százalékos adatok 

értelmezése. 

Keveréses feladatok. 

Állampolgári ismeretek: THM, 

EBKM  fogalma. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, százalékérték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri a százalék alap, -érték, -láb, -pont fogalmát 

- ismeri és alkalmazza az egyenes és fordított arányosságot 

 

Témakör Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek Óraszám: 18 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. 

Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. Gyakorlati problémák matematikai modelljének 

felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontosságának 

belátása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása, algebrai azonosságok 

alkalmazása. 

Adott egyenlethez szöveges 

feladat alkotása és „feladatküldés” 

csoportban.  

 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. Értelmezési tartomány. Ekvivalens 

átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, szükségessége. Törtek előjelének 

vizsgálata. 

  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, egyenlő együtthatók 

módszere.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata 

Hiányos, túlhatározott, illetve 

ellentmondó adatokat tartalmazó 

problémák vizsgálata. 

 

Informatika: számítógépes 

program használata. 

Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel és grafikusan.  

 

Nyílt végű problémák megoldása  

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

Út-idő-sebesség, közös 

munkavégzés, keveréses 

feladatok, pénzügyi és gazdasági 

tematikájú feladatok 

Fizika: kinematika, dinamika. 

 

Kémia: oldatok összetétele 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési tartomány, mérlegelv, ekvivalens 

átalakítás, hamis gyök.  

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás 

- tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszert 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 10 



 

 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris 

függvények, fordított arányosság függvénye, abszolút érték-függvény,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak 

megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

 

Összetett, valódi helyzetekkel, 

kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

Földrajz, pénzügyi ismeretek:  

demográfiai,  pénzügyi 

grafikonok 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 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 

 

Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, 

vizsgálatába. 

 

 

 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása  

Hétköznapi tevékenységekhez 

kapcsolódó grafikonok ábrázolása 

és elemzése (pl. út-idő az iskolába 

való eljutáshoz) 

Fizika; kémia: egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. (elemi függvények) 

grafikonja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása grafikonról.  

 Fizika; kémia: fordítottan arányos 

mennyiségek. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Függvény-transzformációk. 

- A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak 

összetételével: ; ; ; . 

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba rendezi 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Geometriai alapismeretek  Óraszám: 4 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, hajlásszöge.  Alapszerkesztések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. Síkbeli és térbeli analógiák felfedezése. A valóság tárgyainak jellemzése a 

geometriai fogalmak segítségével, absztrakciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága, hajlásszöge. 

Osztályteremben „egyenesek” 

kölcsönös helyzetének megadása, 

ezen távolságok megmérése. 

Méretarányt tartalmazó térkép 

alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

 

Földrajz: térképészet, arányos 

távolságok meghatározása 

Képzőművészet, kertészet, 

szabás- varrás. 

Szögfajták, szögek szerkesztése, szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású 

szögek, váltószögek 

  

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező mint ponthalmazok 

tulajdonságainak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata. 

Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, szögfelező, szakaszfelező merőleges, 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri a térelemek kölcsönös helyzetét és alkalmazza feladatokban 

- ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait 

- alapszerkesztéseket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 6 

Előzetes tudás 

Háromszögek tulajdonságai, speciális háromszögek elnevezései és tulajdonságai. Mértékegységek helyes átváltása. 

Háromszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Valós probléma geometriai modelljének 

megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszög oldalai, szögei és oldalai valamint szögei közötti 

összefüggések. Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek bizonyítása, 

alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű. 

 

Konkrét alakzatok átdarabolása 

más alakzatokká.  

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmak , tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, hozzáírt 

körei. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára 

vonatkozó tétel bizonyítása.   

 

A háromszög nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó 

tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus 

geometriai szoftver 

alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában.  

 

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása.  

Számítási feladatok síkban és térben. 

Derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek 

átdarabolása Pitagorasz –tételnek 

megfelelően.  

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szögfelező, 

magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt és beírt kör 

Továbbhaladás feltétele 
-ismeri és alkalmazza a háromszögre vonatkozó ismereteket, 

- ismeri és alkalmazza a Pitagorasz –tételt  és megfordítását 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 5 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket tudja kiszámítani; 

Ismeje és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; tudja kiszámítani a konvex sokszög belső és külső szögeinek 

összegét. Átdarabolással tudja kiszámítani a sokszögek területét. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

  

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók száma, külső és belső 

szögösszegre vonatkozó tételek, azok bizonyítása és alkalmazása. 

Belső és külső szögösszegre 

vonatkozó tételek felfedeztetése, 

illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 

ismeri és alkalmazza a négyszögekre és sokszögekre vonatkozó ismereteket  

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait,  

 

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 5 

Előzetes tudás Kör definíciója, kerülete, területe 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a körérintő fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítási igény kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Thalész tétele és a tétel megfordításának ismerete és alkalmazása. 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Thalész-tétel felfedeztetése 

szerkesztéssel, szögméréssel vagy 

dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával.  

Állítás, és megfordításának 

gyakorlása 

Fizika: látószög fogalma 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kör érintője és az érintési pontba húzott sugár merőlegessége. 

A külső pontból húzott érintőszakaszok tétele. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. Körérintő szerkesztése. 

 Fizika: a körmozgást végző test 

sebessége 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, látószög 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza Thalész –tételét és megfordítását 

- ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral, az érintőszakaszok 

egyenlőségét 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 10 

Előzetes tudás Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, párhuzamos eltolás, forgatás. Szimmetrikus alakzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A transzformációk során megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása 

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található tárgyakban 

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

fényképezés) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 

eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli elforgatás, 

eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Egybevágósági transzformációk tulajdonságai: 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása hagyományos vagy digitális 

eszközzel, diszkusszió. 

Gyakorlati példák keresése 

geometriai hozzárendelésre, pl. 

fényképezés, filmvetítés. 

 

Tengelyes vagy középpontos 

szimmetriára alapozó stratégiai 

játékok páros munkában. 

Fizika: vektormennyiségek, 

vektorműveletek 

 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. Földrajz: bolygók 

tengely körüli forgása, keringés a 

Nap körül. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, 

szakaszok egyenlősége. 

Escher és Vasarely néhány 

interneten is elérhető alkotásának 

elemzése a szimmetriák 

szempontjából. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet, művészettörténeti 

stíluskorszakok 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Építészeti alkotások 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony 

alkalmazása feladatokban, tételek bizonyításában. 

Egyszerű szerkesztési feladatok 

megoldása hagyományos vagy 

digitális eszközzel, diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, forgásszög, 

vektor, vektorok összege 

Továbbhaladás feltételei 

- ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket 

- ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát 

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

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel 

 

10. évfolyam 

 

Témakör Matematikai logika Óraszám: 10 

Előzetes tudás Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai logikában használt kifejezések összevetése. A 

hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendszerezése a célnak 

megfelelően. Matematikai állítások helyes megfogalmazása, érvelés, vitakultúra fejlesztése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. Állítás és megfordítása. 

Állítás logikai értékének megállapítása (igaz-hamis) feladatokban. 

Állítás tagadása egyszerű feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok 

illetve a matematika más 

témaköreiből vett feladatok 

megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

retorikai alapismeretek  

Szövegértés bármely tantárgyban. 

 

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

jelentésének ismerete és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értéke és tagadása. 

A „ Ha …akkor”  és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások 

logikai értéke és tagadása. 

 

Stratégiai és logikai játékok. 

„Szigetlakó”, „ki a tettes” típusú 

feladatok csoportmunkában. 

Állampolgári ismeretek: tudatos 

pénzügyi tervezés. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Tétel, bizonyítás, igaz-hamis, „nem”, ”és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és csak akkor”  

Továbbhaladás feltétele 

A tanuló lássa a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

Tudjon egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 12 

Előzetes tudás Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a 

figyelem fejlesztése.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

A szorzási elv alkalmazása. 

n!, nk típusú feladatok. 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása rendszerezett 

leszámlálással. 

Szorzat vagy összeg alakban 

megadott eredményű 

feladatokhoz saját szöveg írása, 

„feladatküldés” 

csoportmunkában. 

Téves megoldású 

kombinatorikafeladatokban a hiba 

megtalálása és a tévedés 

kijavítása 

 

Sport: csapatjátékok 

 

Gráf alkalmazása konkrét hétköznapi matematikai szituációk 

szemléltetésére, feladatok megoldására.  

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Sorba rendezési feladatok 

megoldásának szemléltetése 

gráffal 

Adott gráfhoz hozzáillő 

feladatszöveg alkotása és 

„feladatküldés” csoportmunkában 

Kémia: molekulák szerkezete. 

Informatika: számítógépes 

hálózatok felépítése. 

Földrajz: térképek, úthálózat. 

Sport. csapatjátékok szemléltetése 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf , gráf csúcsa, él 

Továbbhaladás feltétele 

- Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására 
rendszerezéssel 

- Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására matematikai problémákban 
- Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazására feladatok megoldásában  
- Összeszámlálási modellek alkalmazására feladatok megoldásában 

- Gráfok alkalmazására konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 
megoldására 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 8 



 

 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. Ismerje és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

A pontos érték meghatározása 

igényének kialakítása 

A számológép célszerű 

alkalmazása a szükséges 

számításokban 

Többféle bizonyítási lehetőség 

bemutatása (a számtani- és 

mértani közép közti 

egyenlőtlenség bizonyítására) 

Fizika: fonalinga lengésideje, 

rezgésidő kiszámítása 

 

 

Az n-edik gyök fogalma és alkalmazása 

n-edik gyök azonosságai 

A pontos érték kiszámításának 

igénye, illetve a számológép 

célszerű alkalmazása a szükséges 

számításokban. 

 

Pénzügyi számítások: a kamatláb 

kiszámítása 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  négyzetgyök, n-edik gyök 

Továbbhaladás feltétele 
- A négyzetgyök, és az n-edik gyök fogalmának, azonosságainak ismerete, a velük végzett műveletek 

magabiztos elvégzése mind a pontos érték, mind a közelítő érték meghatározásának tekintetében.  

 

Témakör Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Óraszám: 16 

Előzetes tudás Mérlegelv, egyenletmegoldás lépései, nevezetes azonosságok, egyenlőtlenség fogalma, grafikus megoldás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése. Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus 

választása, készítése. Modellalkotás, megoldási módszerek. Szövegben történő ellenőrzés. Ellenőrzés és válaszadás az 

ésszerűségi szempontokat figyelembe véve. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú egyenletek megoldása. 

grafikus megoldás  

teljes négyzetté kiegészítés  

szorzattá alakítással 

mérlegelvvel. 

Másodfokú egyenlet megoldása 

konkrét együtthatókkal és 

paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás leírása. 

 

 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

Diszkrimináns. 

A gyöktényezős alak. 

  

Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása.  Tanulói kiselőadás tartása 

magasabb fokú egyenletek 

megoldásának történetéről, 

érdekességeiről. 

 

Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan. 
Digitális eszköz használata 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

grafikus megoldása során 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok.  Fizika, kémia: számítási feladatok 

baxcx   

Értelmezési tartomány, ellenőrzés szerepe, szükségessége.  

  

Két szám számtani- és mértani közepe, a köztük lévő egyenlőtlenség 
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Továbbhaladás feltétele 

- problémának megfelelő matematikai modellt választ 

- a modellben kapott megoldást az eredeti problémába visszahelyettesítéssel értelmezi, ellenőrzi  

- megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot 

- egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 



 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 8 

Előzetes tudás 
Függvény fogalma. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság függvénye, 

abszolút érték-függvény. Függvények tulajdonságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése. (Ismétlés) 

Ábrázolás teljes négyzetté alakítással. 

Függvénytranszformációk. ; ; ; . 

geometriai szerkesztő program 

használata 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése és függvény 

transzformációk végrehajtása. (Ismétlés) 

  

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása   

Egyszerű másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati élethez 

kapcsolódó szélsőértékfeladatok 

megoldása csoportmunkában  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvényt hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, f(x)=c megoldja 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 10 

Előzetes tudás 
Derékszögű háromszög, Pitagorasz –tétel. Háromszögek oldalaira és szögeire vonatkozó ismeretek. Speciális háromszögek. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény 

megtalálása. Számológép használata. 

 

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyes szögek szögfüggvényei 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények 

segítségével gyakorlati helyzetekben 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző 

szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, pótszögek és 

mellékszögek szögfüggvényei 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Szögfüggvények általánosítása (szinusz), Szinuszfüggvény 

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák önálló 

megoldása 

Épület magasságának 

meghatározása a látószög és a 

távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 

 

Fizika: erővektorfelbontása 

derékszögű összetevőkre 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög 

ismeretében. 

Tetszőlegesen kijelölt háromszög 

alakú részek területének 

meghatározása csoportmunkában, 

távolságok és szögek mérése 

alapján 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben 

- alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 
- kiszámítja a háromszögek területét 

- válaszait megfelelő mértékegységben adja meg 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 5 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. Négyszögek és tulajdonságai. Pitagorasz –tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek területének meghatározása különböző módszerekkel 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására 

vonatkozó formula felfedeztetése átdarabolással.  

Területszámítási feladatok megoldása. 

Projektmunka: lakás/iskola 

alaprajzának elkészítése 

méretarányosan 

 

Szabályos sokszög területének kiszámítása   

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
- ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
- ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.  

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 5 

Előzetes tudás Egyenes arányosság. Kör fogalma, kerülete, területe. Középponti szög.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körrel kapcsolatos ismeretek bővítése. A valóság tárgyainak geometriai modellezéséhez szükséges képességek 

továbbfejlesztése. A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő megoldási képességének fejlesztése. Geometriai 

fogalmak segítségével az absztrakciós képesség fejlesztése. Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból 

kiindulva, azok általánosítása és alkalmazása más esetekben, más tantárgyakban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 felfedeztetése méréssel, 

hogy a  középponti szög 

egyenesen arányos a körív 

hosszával; különböző méretű 

körök esetén kapott adatok 

táblázatba foglalása. 

Körívekkel készíthető motívumok 

tervezése. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás.  

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Képzőművészet, építészet, 

modellezés.  

Természeti környezet, kertépítés.  

Kerületi szög fogalma, tételek.  
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet 

Továbbhaladás feltétele 
- ki tudja számolni a kör részeinek területét, kerületét 

- geometriai feladatokban a mértékegységeknek megfelelően adja meg a választ 



 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 10 

Előzetes tudás Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása a problémamegoldásban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. 

Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 

logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Az iskola közelében lévő magas 

épület (például templomtorony) 

magasságának meghatározása 

egy egyenes bot segítségével a 

bot és az épület árnyékának 

méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel.   

Kulcsfogalmak/Fogalmak középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Továbbhaladás feltételei 

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

alakzatok hasonlóságát 

- ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének, valamint a hasonló testek 

felszínének, és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

 

Témakör 16. Leíró statisztika Óraszám: 10 



 

 

Előzetes tudás Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése.  Számítógép használata az adatok rendezésében, 

értékelésében, ábrázolásában 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása hagyományos és 

internetes forrásból.  

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, 

ábrázolása hagyományos és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések levonása. Grafikus manipulációk 

felismerése és javítása 

 

Adatgyűjtés megtervezése, pl. 

forgalomszámlálás vagy iskolai 

felmérés lebonyolítása. A 

statisztikai adatgyűjtés 

lebonyolítása, eredmények 

szemléltetése, értékelése tanulói 

kiselőadás formájában.  

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása (táblázat, 

diagram).  

 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. 

 

Különböző adatsokaságok 

esetében annak vizsgálata, hogy 

jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

Továbbhaladás feltételei 

- Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

- Ismeri a módusz és a medián, valamint a szórás fogalmát.  

- Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 

 

Témakör 17. Valószínűségszámítás Óraszám: 8 

Előzetes tudás Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése, következtetések.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakoriság, relatív gyakoriság 

táblázatok készítése 

Valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus 

szoftver segítségével történő 

szimulálása (dobások szabályos 

dobókockával, pénzérmével…). 

Informatika: véletlenszám 

generálás, véletlen események 

szimulálása 

Klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása Különböző társasjátékokban 

nyerési esély meghatározása. 

Szerencsjátékok esetében nyerési 

esélyek összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

Továbbhaladás feltételei 
- konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, 

valószínűség, fogalmát értelmezi és alkalmazza. 

 

11. évfolyam 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 10 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

Anagramma készítése a 

tanulók neveiből 

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 

 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalmazása  

Biológiaegészségtan: genetika 

Kulcsfogalmak/Fogalmak faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Továbbhaladás feltétele 
 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével 
 

Témakör Számelméleti ismeretek Óraszám: 8 

Előzetes tudás 
oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, prímszám, összetett szám, számhalmazok, helyiértékes 

írásmód 10-es számrendszerben 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Szabályok betartása, korábbi ismeretek alkalmazása. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a kapott eredmény összevetése a valósággal. Rendszerezés, 

kombinatív gondolkodás, számok felépítése prímszámokból, számok osztóinak és többszöröseinek kapcsolata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból (ismétlés) 

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 

Oszthatósággal 

kapcsolatos „bűvésztrükkök” 

bemutatása 

Számrendszerek 

segítségével megoldható 

rejtvények 

Tanulói kiselőadás a 10-

estől különböző alapú 

számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó 

hatásairól 

Tanulói kiselőadás 

számelméleti érdekességekről, 

például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, 

prímszámok, jelenleg ismert 

legnagyobb prím, titkosítás 

Halmazábra elkészítése a 

számhalmazokról 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 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; 
 

Témakör Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus Óraszám: 18 

Előzetes tudás Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök. Valós számok halmaza 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a racionális kitevő értelmezése. Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyaiban: exponenciálisan változó mennyiségek. A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése 

más tudományágban és mindennapjainkban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hatványozás, négyzetgyök, n-edik gyök (ismétlés) 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén, 

permanencia-elv 

A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és 

számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

  

Matematikatörténeti 

érdekességek (például déloszi 

probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

Különböző alapú 

exponenciális függvények 

ábrázolása milliméterpapíron, és 

a kapott grafikonok 

összehasonlítása 

csoportmunkában 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

globális problémák (pl. 

demográfiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az élelmezési 

válság, betegségek, 

világjárványok, túltermelés és 

túlfogyasztás). 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A logaritmus értelmezése 

Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

A logaritmus definíciójára épülő egyszerű logaritmusos egyenlet 

megoldása. 

Nagy számok számjegyei 

számának meghatározása 

logaritmus segítségével 

10-estől eltérő alapú 

logaritmus kiszámolása csak 10-es 

alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 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. 

 

Témakör Exponenciális folyamatok vizsgálata Óraszám: 12 

Előzetes tudás Törtkitevős hatvány, hatványozás azonosságai. Exponenciális egyenletek. Logaritmus fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése más tudományágban és mindennapjainkban. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

 

Földrajz: erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfiai 

robbanás a harmadik világban, 

népességcsökkenés az öregedő 

Európában. 

 

Fizika: radioaktivitás (bomlási 

törvény, aktivitás) 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, egyenlőtlenségeket 
 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 
 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; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 

Témakör Trigonometria Óraszám: 14 

Előzetes tudás 
Háromszög, négyszög, szabályos sokszög. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmérés fokban és radiánban, 

szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. Az algebrai és a geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási 

feladatokban. A tanultak alkalmazása más tudományterületeken is.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyesszög 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   (Ismétlés) 

Tanulói kiselőadás a 

trigonometrikus ismeretek 

hétköznapi életben, munkában 

való felhasználhatóságáról, 

például: lakberendezés, 

ácsmunka, GPS működése 

 

Fizika: vektormennyiség 

felbontása adott állású 

összetevőkre.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása.  

A szinusztétel bizonyítása 

A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

 

Számítások négyszögekben, sokszögekben. 

Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

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 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét 
 

Témakör Koordinátageometria Óraszám: 20 

Előzetes tudás 
Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. Helyvektor, szabadvektor. Ponthalmazok  

koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 megoldásába 

Játék helyvektorokkal 

dinamikus geometriai szoftver 

használatával 

Gondolattérkép készítése a 

koordinátageometria 

kapcsolatainak bemutatására 

csoportos vagy egyéni 

munkaformában 

 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

 

 

Vektorok és pontok  

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 

Háromszög súlypontja. Szakasz harmadolópontja. 

„Torpedójáték” koordináta-

rendszerben 

Helymeghatározás térképen 

a szélességi és hosszúsági adatok 

segítségével 

Ház/lakás alaprajzának 

elkészítése koordináta-

rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

 

 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének 

és párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek 

metszéspontjának koordinátái 

Normálvektor definíciója, egyenes normálvektoros egyenlete.  

Oroszlánfogás”: lineáris 

egyenlőtlenségrendszer 

megoldása grafikusan, digitális 

eszköz segítségével 

 

 

A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a 

középpont koordinátáinak ismeretében 

Kör és egyenes metszéspontja. 

„Célba lövés”: játék 

körökkel a koordináta-

rendszerben 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok különbsége, 

vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

Továbbhaladás feltétele 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában 

 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; 
 

Témakör Leíró statisztika Óraszám: 12 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok 

tervszerű gyűjtése 

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 

 

 

Történelem: népesség 

összetételére, nemzetiségi 

adatokra vonatkozó információk 

értelmezése, elemzése 

 

Informatika: nagy adathalmazok 

kezelése táblázatkezelő 

programmal 

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 

Különböző forrásokból 

származó adathalmazok 

statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott 

szempont alapján manipulatív és 

nem manipulatív diagram 

készítése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, terjedelem, 

szórás 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 8 

Előzetes tudás 

A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, 

komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

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 

 

 

Fizika: egy részecske 

bolyongásának leírása 

többdimenziós euklideszi térben 

(Brown-mozgás, Wiener-folyamat 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, független 

események 

Továbbhaladás feltétele 

- 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; 
 

12. évfolyam 

 

Témakör Halmazok, matematikai logika Óraszám: 6 

Előzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai logika különböző területeinek felismerése, felfedezése a hétköznapi problémákban 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása 

példákon keresztül 

Logikai kifejezések megfelelő használata 

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

Stratégiai és logikai játékok 

Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. 

A tanulók mindennapi 

tapasztalataihoz köthető, 

összetett állítások logikai 

értékének meghatározása 

igazságtáblázat segítségével. 

Rejtvényújságokban szereplő 

feladványok megfejtése 

következtetések láncolatán 

keresztül 

Logikai készséget fejlesztő játékok 

Stratégiai játékok, táblás játékok. 

Tudatos pénzügyi tervezést segítő 

játékok 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 

 

Etika: a következtetés, érvelés, 

bizonyítás és cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak logikai műveletek 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Sorozatok Óraszám: 20 

Előzetes tudás számsorozat fogalma, hatvány és logaritmus fogalma, százalékszámítás 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben és a matematikai problémákban a sorozattal leírható mennyiségek felismerése. Sorozatok megadási 

módszereinek alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

Biológia: Fibonacci sorozat 

felírása, pl. napraforgó, 

virágszirmok száma, fenyőtoboz, 

ananász 

 

Életvitel: Kamatos kamat 

számítás 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

 

Valódi pénzügyi termékek 

kamatozási és egyéb feltételeinek 

összehasonlítása 

csoportmunkában internetes 

adatgyűjtés segítségével 

 

Földrajz: világgazdaság – hitel – 

adósság – eladósodás. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Továbbhaladás feltétele 

- 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. 
 

Témakör Térgeometria Óraszám: 20 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása a különböző testek esetén. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének 

ismerete, alkalmazása feladatmegoldásban 

Korábbi ismeretek alkalmazása. Földrajz: különböző adatok 

ismeretében megfelelő, 

távolságok, szögek kiszámítása, 

felszínszámítás 

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 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 

 

Fizika: kapcsolat a tömeg, 

térfogat, sűrűség mennyiségei 

között, megfelelő mértékegységek 

alkalmazása 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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) 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program).  

 

Kémia: kristályok felépítése. 

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 alkalmazás 

Különböző méretű, 

megközelítőleg gömb alakú 

gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés 

ellenőrzése méréssel 

Vizuális kultúra: A mindennapi 

életben előforduló hasáb, henger, 

gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak 

méretarányos ábrázolása, 

felszínének és térfogatának 

meghatározása becsléssel, 

méréssel 

Kulcsfogalmak/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 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét 

- 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 

 

 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 6 

Előzetes tudás A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. A valószínűség geometriai modellje. Valószínűségek 

meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén. Az ismeretek alkalmazása a gyakorlati életből vett 

feladatokban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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) 

Diszkrét valószínűség eloszlások ábrázolása hagyományos vagy digitális 

eszközökkel. 

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 

 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (binomiális 

eloszlás). 

 

Életvitel: pénzügyi fogalmakkal 

kapcsolatos valószínűségi 

ismeretek (biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 
- meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 

Témakör Rendszerező összefoglalás Óraszám: 32 

Előzetes tudás A 3,5 év matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. A megoldási módszerek tudatosítása, a problémákban 

alkalmazható közös modellek, számítási-bizonyítási módszerek keresése. Az ismeretek gyakorlati problémákra való 

alkalmazása. Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok. 

Számhalmazok. 

A halmazok alkalmazási területei a matematika különböző 

ágaiban. A halmazok szemléltetésre, az összefüggések 

áttekintésére, közös tulajdonságok kiemelésére való használata. 

A valós számok halmaza fogalmának megerősítése, a 

számkörbővítés lépéseinek az áttekintése. 

Logikai ismeretek. 

A matematikai szövegek helyes értelmezése. Pontos fogalmazásra 

való törekvés, a definíciókban, tételekben szereplő feltételek 

szerepének, jelentésének tudatosítása. A logikai műveletek során a 

bizonyítások, feladatmegoldások tudatos alkalmazása. 

A matematikában tanult módszerek. 

A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, gyakorlati 

alkalmazásokon keresztül: a direkt, indirekt bizonyítás, logikai 

szita formula, skatulyaelv. 

Kombinatorika, gráfelmélet. 

A sorbarendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak 

felismerése – gráfok alkalmazása a problémamegoldás során. 

 
 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számelmélet, algebra. 

Számhalmazok. 

A valós számok halmazán értelmezett műveletek, műveleti 

tulajdonságok biztonságos használata. Az eredmények várható 

értékének becslése – annak vizsgálata, hogy reális-e az 

eredményünk. 

Algebrai alapfogalmak, azonosságok. 

Átalakítások algebrai kifejezésekkel. 

A zsebszámológép használata. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. 

Változatos módszerek alkalmazása, többféle megoldás keresése. 

Gyakorlati problémákat tartalmazó szöveges feladatok megoldása. 

A különböző témakörökhöz tartozó problémák közötti 

kapcsolatok észrevétele. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. 

 
 

Sorozatok, függvények. 

Függvények grafikonjai, jellemzésük. 

Függvénytranszformációk. 

Függvények a matematikában, a természettudományokban és 

hétköznapjainkban. 

Számtani és mértani sorozat, kamatos kamatszámítás. 

 
 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometria. 

Mérés és mérték. 

A hosszúság -, terület -, térfogatmérés, a szögmérés fontos 

kérdése: mi a problémához illő egység, milyen pontosan adjuk 

meg az eredményt. 

A geometriai szerkesztések. 

Megengedett szerkesztési lépések és eszközök használata. 

A geometriai transzformációk. 

A geometriai transzformációk előfordulásainak keresése 

környezetünkben. A szimmetria és a harmónia észrevétele a 

művészetekben. 

A háromszögekre vonatkozó ismeretek. 

A négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek. 

Körre vonatkozó ismeretek. 

Az alakzatok tulajdonságainak, nevezetes vonalainak felidézése, 

az absztrakciós készség fejlődése. 

Trigonometria. 

Vektorok, koordinátageometria. 

A trigonometria és a koordinátageometria a geometriai és az algebrai 

készségeket együtt fejleszti. 

 
 

Statisztika, valószínűség.  

Adatsokaságok elemzése. 

Diagramok ismerete, grafikus manipulációk felismerése. 

Véletlen jelenségek vizsgálata. 

Vélemények megbeszélése, érvelés, sejtések megfogalmazása, 

azok elfogadása vagy elvetése. 

A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyamatokban.  

 
 

 



 

 

MATEMATIKA 

Heti és éves óraszámok 

 9. évf.  10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Heti /éves óraszám 4 /144 4/144 4/144 4/116 

Tantárgyi struktúra, témakörök szétbontása 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 
Óraszámok 

9. évf. 

Óraszámok 

10. évf. 

Halmazok 13 0 

Matematikai logika 0 13 

Kombinatorika, gráfok 0 16 

Számhalmazok, műveletek 11 0 

Hatvány, gyök 8 11 

Betűs kifejezések alkalmazása  16 0 

Arányosság, százalékszámítás 11 0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 24 0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 0 21 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 13 11 

Geometriai alapismeretek 5 0 

Háromszögek 8 13 

Négyszögek, sokszögek 7 7 

A kör és részei 7 7 

Transzformációk, szerkesztések 13 13 

Leíró statisztika 0 13 

Valószínűségszámítás 0 11 

Számonkérés és ismétlés 8 8 

Összesen:  144 144 

 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 
Óraszámok 

11. évf. 

Óraszámok 

12. évf. 

Halmazok, matematikai logika 0 8 

Kombinatorika, gráfok 13 0 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 11 0 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 24 0 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 16 0 

Sorozatok 0 27 

Trigonometria 19 0 

Térgeometria 0 26 

Koordinátageometria 27 0 

Leíró statisztika 16 0 

Valószínűségszámítás 10 9 

Rendszerező összefoglalás 0 42 

Számonkérés és ismétlés 8 4 

Összesen:  144 116 



 

 

9. évfolyam 

 

Témakör Halmazok Óraszám: 13 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges halmazokon. Halmazábra. Részhalmaz. 

Számhalmazok, ponthalmazok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának mélyítése, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Különböző dolgok, 

tárgyak, elemek, fogalmak adott szempont szerinti csoportosítása, rendezése, összefüggések keresése. Definíciók, 

jelölések használata során az emlékezet fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra:  unióképzés, metszetképzés, 

különbségképzés, komplementer halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Hétköznapi életből, más 

tantárgyakból vagy a matematika 

más témaköreiből vett feladatok 

megoldása.   

Konkrét dolgok csoportosítása 

adott, vagy a tanulók által 

javasolt szempontok szerint. 

Szituációs játék, barkochba játék 

egy-egy halmaz, vagy egy-egy 

elem kitalálására. 

Informatika: adatbázis-kezelés, 

adatállományok, adatok szűrése 

különböző szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem megszámlálható 

halmazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz elemszámának meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

A „végtelen szálloda” mint 

modell. 

Mindennapi életből vett 

feladatok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatok, szavak, hangok 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazműveletek, halmazok 

elemszáma, logikai szita. 

Továbbhaladás feltétele 

- halmazokat különböző módon megad 

- halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi 

- alkalmazza a logikai szita elvét 

- véges halmazok elemszámát meghatározza 

 



 

 

Témakör Számhalmazok, műveletek Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek előjeles számokkal. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok felépülése. 

Racionális számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen szakaszos, 

végtelen nem szakaszos tizedes törtek. Átírás. 

Irracionális számok. A valós számkör. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás, zárójelek helyes használata. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

Számológép helyes használatának 

elsajátítása, pl. műveleti sorrend, 

zárójelek, előjelek.  

Egyszerű szöveges összefüggések 

leírása matematikai jelekkel, 

hallás és olvasás alapján. 

Tanulói kiselőadás helyiértékes 

számírás kialakulásáról, a 

számjegyek kialakulásáról.  

 

 

Természettudományok: 

mértékegységek, nagyságrendek. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, reciprok. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Becslés, nagyságrendek 

ellenőrzése. 

Tanteremben végzett mérések 

esetén megfelelő kerekítés. 

 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. A fogalom szemléletes 

kialakítása, majd definiálása. 

Matematika más témaköreiből 

vett feladatok megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, 

abszolútérték, ellentett, reciprok, nyílt intervallum, zárt intervallum  

Továbbhaladás feltétele 

- műveleti azonosságok helyes használata 

- racionális számokat tizedestörtbe és rendes törtbe is felír 

- ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát 

- a számolással kapott eredményt nagyságrendileg megbecsüli,  

- megfelelően kerekít 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 8 



 

 

Előzetes tudás Hatványozás pozitív egész kitevőre. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás. 

Fizika; kémia; biológia- 

 a tér, az idő, az anyagmennyiség 

nagy és kis méreteinek megadása 

normálalakkal. 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevőre. 

Csoportmunka: papírlap 

hajtogatási feladat 

2,3,5 hatványainak felismerése 

Természettudományok: 

mértékegységek törtrészei és 

többszörösei. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait 

- ismeri és alkalmazza a normál alakot 

 

Témakör Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során Óraszám: 16 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási 

módszer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. A kifejezés 

értelmezési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás) vizsgálata. 

  

Fizika; kémia: mennyiségek 

kiszámítása képlet alapján, 

képletek átrendezése. 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezésekkel – 

zárójelfelbontás, előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

„Gondolj egy szára és én 

kitalálom” játék, matematika 

bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes azonosságok 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

 

Egyszerű másodfokú polinom teljes négyzetté alakítása. 

Algebrai kifejezésekkel végzett 

műveletek geometriai 

modellezése. 

Nevezetes azonosságok 

geometriai megjelenítése. 

Számolási „trükkök” fejben, 

azonosságok segítségével. 

 

Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

fogalma 

  

Azonos átalakítások. 

 Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása. Kiemelés, 

szorzattá alakítás. Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb 

közös többszöröse. 

 Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 

Egyszerűsítés. Bővítés. 

A tanult azonosságok, tulajdonságok felhasználása algebrai 

átalakítások, egyszerűsítések során.  

  

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése, egyenletek 

rendezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak összeg, tag, tényező, egynemű kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, algebrai tört, azonosság 

2)ba(     baba 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával 

 

Témakör Arányosság, százalékszámítás Óraszám: 11 

Előzetes tudás mértékegységek átváltása, egyenes arányosság, fordított arányosság 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Arányossági feladatok megoldása. Legyen stabil a 

százalék fogalma. Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Gyűjtőmunka (egyéni, csoportos): 

szakácskönyvek, gépjármű-

katalógusok stb. tanulmányozása, 

arányosságok keresése. 

Fizika: egyenes és fordított 

arányos mennyiségek.  

pl. Út-idő grafikon , nyomás-

térfogat grafikon 

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű feladatok  

 

Háztartási számlák elemzése az 

azokban megjelenő egységárak és 

fizetendő összegek 

figyelembevétele. 

Törtrészek  és százalék közötti 

kapcsolat, egyszerű százalékok 

fejben gyakoroltatása.  

Fizika, kémia, földrajz, 

informatika: százalékszámítási 

feladatok, százalékos adatok 

értelmezése. 

Keveréses feladatok. 

Állampolgári ismeretek: THM, 

EBKM  fogalma. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, százalékérték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri a százalék alap, -érték, -láb, -pont fogalmát 

- ismeri és alkalmazza az egyenes és fordított arányosságot 

 

Témakör Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek Óraszám: 24 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. 

Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. Gyakorlati problémák matematikai modelljének 

felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontosságának 

belátása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása, algebrai azonosságok 

alkalmazása. 

Adott egyenlethez szöveges 

feladat alkotása és „feladatküldés” 

csoportban.  

 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. Értelmezési tartomány. Ekvivalens 

átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, szükségessége. Törtek előjelének 

vizsgálata. 

  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, egyenlő együtthatók 

módszere.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata 

Hiányos, túlhatározott, illetve 

ellentmondó adatokat tartalmazó 

problémák vizsgálata. 

 

Informatika: számítógépes 

program használata. 

Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel és grafikusan.  

 

Nyílt végű problémák megoldása  

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

Út-idő-sebesség, közös 

munkavégzés, keveréses 

feladatok, pénzügyi és gazdasági 

tematikájú feladatok 

Fizika: kinematika, dinamika. 

 

Kémia: oldatok összetétele 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési tartomány, mérlegelv, ekvivalens 

átalakítás, hamis gyök.  

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás 

- tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszert 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 13 



 

 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris 

függvények, fordított arányosság függvénye, abszolút érték-függvény,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak 

megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

 

Összetett, valódi helyzetekkel, 

kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

Földrajz, pénzügyi ismeretek:  

demográfiai,  pénzügyi 

grafikonok 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 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 

 

Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, 

vizsgálatába. 

 

 

 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása  

Hétköznapi tevékenységekhez 

kapcsolódó grafikonok ábrázolása 

és elemzése (pl. út-idő az iskolába 

való eljutáshoz) 

Fizika; kémia: egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. (elemi függvények) 

grafikonja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása grafikonról.  

 Fizika; kémia: fordítottan arányos 

mennyiségek. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Függvény-transzformációk. 

- A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak 

összetételével: ; ; ; . 

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba rendezi 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Geometriai alapismeretek  Óraszám: 5 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, hajlásszöge.  Alapszerkesztések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. Síkbeli és térbeli analógiák felfedezése. A valóság tárgyainak jellemzése a 

geometriai fogalmak segítségével, absztrakciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága, hajlásszöge. 

Osztályteremben „egyenesek” 

kölcsönös helyzetének megadása, 

ezen távolságok megmérése. 

Méretarányt tartalmazó térkép 

alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

 

Földrajz: térképészet, arányos 

távolságok meghatározása 

Képzőművészet, kertészet, 

szabás- varrás. 

Szögfajták, szögek szerkesztése, szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású 

szögek, váltószögek 

  

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező mint ponthalmazok 

tulajdonságainak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata. 

Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, szögfelező, szakaszfelező merőleges, 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri a térelemek kölcsönös helyzetét és alkalmazza feladatokban 

- ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait 

- alapszerkesztéseket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 8 

Előzetes tudás 

Háromszögek tulajdonságai, speciális háromszögek elnevezései és tulajdonságai. Mértékegységek helyes átváltása. 

Háromszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Valós probléma geometriai modelljének 

megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszög oldalai, szögei és oldalai valamint szögei közötti 

összefüggések. Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek bizonyítása, 

alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű. 

 

Konkrét alakzatok átdarabolása 

más alakzatokká.  

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmak , tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, hozzáírt 

körei. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára 

vonatkozó tétel bizonyítása.   

 

A háromszög nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó 

tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus 

geometriai szoftver 

alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában.  

 

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása.  

Számítási feladatok síkban és térben. 

Derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek 

átdarabolása Pitagorasz –tételnek 

megfelelően.  

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szögfelező, 

magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt és beírt kör 

Továbbhaladás feltétele 
-ismeri és alkalmazza a háromszögre vonatkozó ismereteket, 

- ismeri és alkalmazza a Pitagorasz –tételt  és megfordítását 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 7 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket tudja kiszámítani; 

Ismeje és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; tudja kiszámítani a konvex sokszög belső és külső szögeinek 

összegét. Átdarabolással tudja kiszámítani a sokszögek területét. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

  

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók száma, külső és belső 

szögösszegre vonatkozó tételek, azok bizonyítása és alkalmazása. 

Belső és külső szögösszegre 

vonatkozó tételek felfedeztetése, 

illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 

ismeri és alkalmazza a négyszögekre és sokszögekre vonatkozó ismereteket  

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait,  

 

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 7 

Előzetes tudás Kör definíciója, kerülete, területe 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a körérintő fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítási igény kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Thalész tétele és a tétel megfordításának ismerete és alkalmazása. 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Thalész-tétel felfedeztetése 

szerkesztéssel, szögméréssel vagy 

dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával.  

Állítás, és megfordításának 

gyakorlása 

Fizika: látószög fogalma 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kör érintője és az érintési pontba húzott sugár merőlegessége. 

A külső pontból húzott érintőszakaszok tétele. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. Körérintő szerkesztése. 

 Fizika: a körmozgást végző test 

sebessége 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, látószög 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza Thalész –tételét és megfordítását 

- ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral, az érintőszakaszok 

egyenlőségét 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 13 

Előzetes tudás Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, párhuzamos eltolás, forgatás. Szimmetrikus alakzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A transzformációk során megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása 

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található tárgyakban 

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

fényképezés) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 

eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli elforgatás, 

eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Egybevágósági transzformációk tulajdonságai: 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása hagyományos vagy digitális 

eszközzel, diszkusszió. 

Gyakorlati példák keresése 

geometriai hozzárendelésre, pl. 

fényképezés, filmvetítés. 

 

Tengelyes vagy középpontos 

szimmetriára alapozó stratégiai 

játékok páros munkában. 

Fizika: vektormennyiségek, 

vektorműveletek 

 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. Földrajz: bolygók 

tengely körüli forgása, keringés a 

Nap körül. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, 

szakaszok egyenlősége. 

Escher és Vasarely néhány 

interneten is elérhető alkotásának 

elemzése a szimmetriák 

szempontjából. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet, művészettörténeti 

stíluskorszakok 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Építészeti alkotások 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony 

alkalmazása feladatokban, tételek bizonyításában. 

Egyszerű szerkesztési feladatok 

megoldása hagyományos vagy 

digitális eszközzel, diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, forgásszög, 

vektor, vektorok összege 

Továbbhaladás feltételei 

- ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket 

- ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát 

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

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel 

 

10. évfolyam 

 

Témakör Matematikai logika Óraszám: 13 

Előzetes tudás Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai logikában használt kifejezések összevetése. A 

hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendszerezése a célnak 

megfelelően. Matematikai állítások helyes megfogalmazása, érvelés, vitakultúra fejlesztése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. Állítás és megfordítása. 

Állítás logikai értékének megállapítása (igaz-hamis) feladatokban. 

Állítás tagadása egyszerű feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok 

illetve a matematika más 

témaköreiből vett feladatok 

megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

retorikai alapismeretek  

Szövegértés bármely tantárgyban. 

 

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

jelentésének ismerete és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értéke és tagadása. 

A „ Ha …akkor”  és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások 

logikai értéke és tagadása. 

 

Stratégiai és logikai játékok. 

„Szigetlakó”, „ki a tettes” típusú 

feladatok csoportmunkában. 

Állampolgári ismeretek: tudatos 

pénzügyi tervezés. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Tétel, bizonyítás, igaz-hamis, „nem”, ”és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és csak akkor”  

Továbbhaladás feltétele 

A tanuló lássa a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

Tudjon egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 16 

Előzetes tudás Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a 

figyelem fejlesztése.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

A szorzási elv alkalmazása. 

n!, nk típusú feladatok. 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása rendszerezett 

leszámlálással. 

Szorzat vagy összeg alakban 

megadott eredményű 

feladatokhoz saját szöveg írása, 

„feladatküldés” 

csoportmunkában. 

Téves megoldású 

kombinatorikafeladatokban a hiba 

megtalálása és a tévedés 

kijavítása 

 

Sport: csapatjátékok 

 

Gráf alkalmazása konkrét hétköznapi matematikai szituációk 

szemléltetésére, feladatok megoldására.  

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Sorba rendezési feladatok 

megoldásának szemléltetése 

gráffal 

Adott gráfhoz hozzáillő 

feladatszöveg alkotása és 

„feladatküldés” csoportmunkában 

Kémia: molekulák szerkezete. 

Informatika: számítógépes 

hálózatok felépítése. 

Földrajz: térképek, úthálózat. 

Sport. csapatjátékok szemléltetése 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf , gráf csúcsa, él 

Továbbhaladás feltétele 

- Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására 
rendszerezéssel 

- Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására matematikai problémákban 
- Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazására feladatok megoldásában  
- Összeszámlálási modellek alkalmazására feladatok megoldásában 

- Gráfok alkalmazására konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 
megoldására 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 11 



 

 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. Ismerje és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

A pontos érték meghatározása 

igényének kialakítása 

A számológép célszerű 

alkalmazása a szükséges 

számításokban 

Többféle bizonyítási lehetőség 

bemutatása (a számtani- és 

mértani közép közti 

egyenlőtlenség bizonyítására) 

Fizika: fonalinga lengésideje, 

rezgésidő kiszámítása 

 

 

Az n-edik gyök fogalma és alkalmazása 

n-edik gyök azonosságai 

A pontos érték kiszámításának 

igénye, illetve a számológép 

célszerű alkalmazása a szükséges 

számításokban. 

 

Pénzügyi számítások: a kamatláb 

kiszámítása 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  négyzetgyök, n-edik gyök 

Továbbhaladás feltétele 
- A négyzetgyök, és az n-edik gyök fogalmának, azonosságainak ismerete, a velük végzett műveletek 

magabiztos elvégzése mind a pontos érték, mind a közelítő érték meghatározásának tekintetében.  

 

Témakör Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Óraszám: 21 

Előzetes tudás Mérlegelv, egyenletmegoldás lépései, nevezetes azonosságok, egyenlőtlenség fogalma, grafikus megoldás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése. Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus 

választása, készítése. Modellalkotás, megoldási módszerek. Szövegben történő ellenőrzés. Ellenőrzés és válaszadás az 

ésszerűségi szempontokat figyelembe véve. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú egyenletek megoldása. 

grafikus megoldás  

teljes négyzetté kiegészítés  

szorzattá alakítással 

mérlegelvvel. 

Másodfokú egyenlet megoldása 

konkrét együtthatókkal és 

paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás leírása. 

 

 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

Diszkrimináns. 

A gyöktényezős alak. 

  

Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása.  Tanulói kiselőadás tartása 

magasabb fokú egyenletek 

megoldásának történetéről, 

érdekességeiről. 

 

Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan. 
Digitális eszköz használata 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

grafikus megoldása során 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok.  Fizika, kémia: számítási feladatok 

baxcx   

Értelmezési tartomány, ellenőrzés szerepe, szükségessége.  

  

Két szám számtani- és mértani közepe, a köztük lévő egyenlőtlenség 
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Továbbhaladás feltétele 

- problémának megfelelő matematikai modellt választ 

- a modellben kapott megoldást az eredeti problémába visszahelyettesítéssel értelmezi, ellenőrzi  

- megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot 

- egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 



 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
Függvény fogalma. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság függvénye, 

abszolút érték-függvény. Függvények tulajdonságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése. (Ismétlés) 

Ábrázolás teljes négyzetté alakítással. 

Függvénytranszformációk. ; ; ; . 

geometriai szerkesztő program 

használata 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése és függvény 

transzformációk végrehajtása. (Ismétlés) 

  

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása   

Egyszerű másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati élethez 

kapcsolódó szélsőértékfeladatok 

megoldása csoportmunkában  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvényt hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, f(x)=c megoldja 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 13 

Előzetes tudás 
Derékszögű háromszög, Pitagorasz –tétel. Háromszögek oldalaira és szögeire vonatkozó ismeretek. Speciális háromszögek. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény 

megtalálása. Számológép használata. 

 

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyes szögek szögfüggvényei 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények 

segítségével gyakorlati helyzetekben 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző 

szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, pótszögek és 

mellékszögek szögfüggvényei 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Szögfüggvények általánosítása (szinusz), Szinuszfüggvény 

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák önálló 

megoldása 

Épület magasságának 

meghatározása a látószög és a 

távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 

 

Fizika: erővektorfelbontása 

derékszögű összetevőkre 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög 

ismeretében. 

Tetszőlegesen kijelölt háromszög 

alakú részek területének 

meghatározása csoportmunkában, 

távolságok és szögek mérése 

alapján 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben 

- alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 
- kiszámítja a háromszögek területét 

- válaszait megfelelő mértékegységben adja meg 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 7 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. Négyszögek és tulajdonságai. Pitagorasz –tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek területének meghatározása különböző módszerekkel 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására 

vonatkozó formula felfedeztetése átdarabolással.  

Területszámítási feladatok megoldása. 

Projektmunka: lakás/iskola 

alaprajzának elkészítése 

méretarányosan 

 

Szabályos sokszög területének kiszámítása   

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
- ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
- ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.  

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 7 

Előzetes tudás Egyenes arányosság. Kör fogalma, kerülete, területe. Középponti szög.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körrel kapcsolatos ismeretek bővítése. A valóság tárgyainak geometriai modellezéséhez szükséges képességek 

továbbfejlesztése. A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő megoldási képességének fejlesztése. Geometriai 

fogalmak segítségével az absztrakciós képesség fejlesztése. Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból 

kiindulva, azok általánosítása és alkalmazása más esetekben, más tantárgyakban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 felfedeztetése méréssel, 

hogy a  középponti szög 

egyenesen arányos a körív 

hosszával; különböző méretű 

körök esetén kapott adatok 

táblázatba foglalása. 

Körívekkel készíthető motívumok 

tervezése. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás.  

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Képzőművészet, építészet, 

modellezés.  

Természeti környezet, kertépítés.  

Kerületi szög fogalma, tételek.  
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet 

Továbbhaladás feltétele 
- ki tudja számolni a kör részeinek területét, kerületét 

- geometriai feladatokban a mértékegységeknek megfelelően adja meg a választ 



 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 13 

Előzetes tudás Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása a problémamegoldásban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. 

Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 

logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Az iskola közelében lévő magas 

épület (például templomtorony) 

magasságának meghatározása 

egy egyenes bot segítségével a 

bot és az épület árnyékának 

méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel.   

Kulcsfogalmak/Fogalmak középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Továbbhaladás feltételei 

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

alakzatok hasonlóságát 

- ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének, valamint a hasonló testek 

felszínének, és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

 

Témakör 16. Leíró statisztika Óraszám: 13 



 

 

Előzetes tudás Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése.  Számítógép használata az adatok rendezésében, 

értékelésében, ábrázolásában 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása hagyományos és 

internetes forrásból.  

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, 

ábrázolása hagyományos és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések levonása. Grafikus manipulációk 

felismerése és javítása 

 

Adatgyűjtés megtervezése, pl. 

forgalomszámlálás vagy iskolai 

felmérés lebonyolítása. A 

statisztikai adatgyűjtés 

lebonyolítása, eredmények 

szemléltetése, értékelése tanulói 

kiselőadás formájában.  

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása (táblázat, 

diagram).  

 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. 

 

Különböző adatsokaságok 

esetében annak vizsgálata, hogy 

jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

Továbbhaladás feltételei 

- Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

- Ismeri a módusz és a medián, valamint a szórás fogalmát.  

- Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 

 

Témakör 17. Valószínűségszámítás Óraszám: 11 

Előzetes tudás Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése, következtetések.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakoriság, relatív gyakoriság 

táblázatok készítése 

Valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus 

szoftver segítségével történő 

szimulálása (dobások szabályos 

dobókockával, pénzérmével…). 

Informatika: véletlenszám 

generálás, véletlen események 

szimulálása 

Klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása Különböző társasjátékokban 

nyerési esély meghatározása. 

Szerencsjátékok esetében nyerési 

esélyek összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

Továbbhaladás feltételei 
- konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, 

valószínűség, fogalmát értelmezi és alkalmazza. 

 

11. évfolyam 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 13 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

Anagramma készítése a 

tanulók neveiből 

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 

 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalmazása  

Biológiaegészségtan: genetika 

Kulcsfogalmak/Fogalmak faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Továbbhaladás feltétele 
 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével 
 

Témakör Számelméleti ismeretek Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, prímszám, összetett szám, számhalmazok, helyiértékes 

írásmód 10-es számrendszerben 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Szabályok betartása, korábbi ismeretek alkalmazása. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a kapott eredmény összevetése a valósággal. Rendszerezés, 

kombinatív gondolkodás, számok felépítése prímszámokból, számok osztóinak és többszöröseinek kapcsolata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból (ismétlés) 

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 

Oszthatósággal 

kapcsolatos „bűvésztrükkök” 

bemutatása 

Számrendszerek 

segítségével megoldható 

rejtvények 

Tanulói kiselőadás a 10-

estől különböző alapú 

számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó 

hatásairól 

Tanulói kiselőadás 

számelméleti érdekességekről, 

például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, 

prímszámok, jelenleg ismert 

legnagyobb prím, titkosítás 

Halmazábra elkészítése a 

számhalmazokról 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 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; 
 

Témakör Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus Óraszám: 24 

Előzetes tudás Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök. Valós számok halmaza 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a racionális kitevő értelmezése. Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyaiban: exponenciálisan változó mennyiségek. A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése 

más tudományágban és mindennapjainkban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hatványozás, négyzetgyök, n-edik gyök (ismétlés) 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén, 

permanencia-elv 

A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és 

számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

  

Matematikatörténeti 

érdekességek (például déloszi 

probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

Különböző alapú 

exponenciális függvények 

ábrázolása milliméterpapíron, és 

a kapott grafikonok 

összehasonlítása 

csoportmunkában 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

globális problémák (pl. 

demográfiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az élelmezési 

válság, betegségek, 

világjárványok, túltermelés és 

túlfogyasztás). 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A logaritmus értelmezése 

Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

A logaritmus definíciójára épülő egyszerű logaritmusos egyenlet 

megoldása. 

Nagy számok számjegyei 

számának meghatározása 

logaritmus segítségével 

10-estől eltérő alapú 

logaritmus kiszámolása csak 10-es 

alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 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. 

 

Témakör Exponenciális folyamatok vizsgálata Óraszám: 16 

Előzetes tudás Törtkitevős hatvány, hatványozás azonosságai. Exponenciális egyenletek. Logaritmus fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése más tudományágban és mindennapjainkban. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

 

Földrajz: erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfiai 

robbanás a harmadik világban, 

népességcsökkenés az öregedő 

Európában. 

 

Fizika: radioaktivitás (bomlási 

törvény, aktivitás) 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, egyenlőtlenségeket 
 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 
 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; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 

Témakör Trigonometria Óraszám: 19 

Előzetes tudás 
Háromszög, négyszög, szabályos sokszög. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmérés fokban és radiánban, 

szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. Az algebrai és a geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási 

feladatokban. A tanultak alkalmazása más tudományterületeken is.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyesszög 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   (Ismétlés) 

Tanulói kiselőadás a 

trigonometrikus ismeretek 

hétköznapi életben, munkában 

való felhasználhatóságáról, 

például: lakberendezés, 

ácsmunka, GPS működése 

 

Fizika: vektormennyiség 

felbontása adott állású 

összetevőkre.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása.  

A szinusztétel bizonyítása 

A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

 

Számítások négyszögekben, sokszögekben. 

Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

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 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét 
 

Témakör Koordinátageometria Óraszám: 27 

Előzetes tudás 
Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. Helyvektor, szabadvektor. Ponthalmazok  

koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 megoldásába 

Játék helyvektorokkal 

dinamikus geometriai szoftver 

használatával 

Gondolattérkép készítése a 

koordinátageometria 

kapcsolatainak bemutatására 

csoportos vagy egyéni 

munkaformában 

 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

 

 

Vektorok és pontok  

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 

Háromszög súlypontja. Szakasz harmadolópontja. 

„Torpedójáték” koordináta-

rendszerben 

Helymeghatározás térképen 

a szélességi és hosszúsági adatok 

segítségével 

Ház/lakás alaprajzának 

elkészítése koordináta-

rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

 

 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének 

és párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek 

metszéspontjának koordinátái 

Normálvektor definíciója, egyenes normálvektoros egyenlete.  

Oroszlánfogás”: lineáris 

egyenlőtlenségrendszer 

megoldása grafikusan, digitális 

eszköz segítségével 

 

 

A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a 

középpont koordinátáinak ismeretében 

Kör és egyenes metszéspontja. 

„Célba lövés”: játék 

körökkel a koordináta-

rendszerben 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok különbsége, 

vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

Továbbhaladás feltétele 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában 

 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; 
 

Témakör Leíró statisztika Óraszám: 16 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok 

tervszerű gyűjtése 

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 

 

 

Történelem: népesség 

összetételére, nemzetiségi 

adatokra vonatkozó információk 

értelmezése, elemzése 

 

Informatika: nagy adathalmazok 

kezelése táblázatkezelő 

programmal 

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 

Különböző forrásokból 

származó adathalmazok 

statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott 

szempont alapján manipulatív és 

nem manipulatív diagram 

készítése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, terjedelem, 

szórás 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 10 

Előzetes tudás 

A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, 

komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

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 

 

 

Fizika: egy részecske 

bolyongásának leírása 

többdimenziós euklideszi térben 

(Brown-mozgás, Wiener-folyamat 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, független 

események 

Továbbhaladás feltétele 

- 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; 
 

12. évfolyam 

 

Témakör Halmazok, matematikai logika Óraszám: 8 

Előzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai logika különböző területeinek felismerése, felfedezése a hétköznapi problémákban 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása 

példákon keresztül 

Logikai kifejezések megfelelő használata 

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

Stratégiai és logikai játékok 

Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. 

A tanulók mindennapi 

tapasztalataihoz köthető, 

összetett állítások logikai 

értékének meghatározása 

igazságtáblázat segítségével. 

Rejtvényújságokban szereplő 

feladványok megfejtése 

következtetések láncolatán 

keresztül 

Logikai készséget fejlesztő játékok 

Stratégiai játékok, táblás játékok. 

Tudatos pénzügyi tervezést segítő 

játékok 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 

 

Etika: a következtetés, érvelés, 

bizonyítás és cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak logikai műveletek 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Sorozatok Óraszám: 27 

Előzetes tudás számsorozat fogalma, hatvány és logaritmus fogalma, százalékszámítás 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben és a matematikai problémákban a sorozattal leírható mennyiségek felismerése. Sorozatok megadási 

módszereinek alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

Biológia: Fibonacci sorozat 

felírása, pl. napraforgó, 

virágszirmok száma, fenyőtoboz, 

ananász 

 

Életvitel: Kamatos kamat 

számítás 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

 

Valódi pénzügyi termékek 

kamatozási és egyéb feltételeinek 

összehasonlítása 

csoportmunkában internetes 

adatgyűjtés segítségével 

 

Földrajz: világgazdaság – hitel – 

adósság – eladósodás. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Továbbhaladás feltétele 

- 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. 
 

Témakör Térgeometria Óraszám: 26 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása a különböző testek esetén. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének 

ismerete, alkalmazása feladatmegoldásban 

Korábbi ismeretek alkalmazása. Földrajz: különböző adatok 

ismeretében megfelelő, 

távolságok, szögek kiszámítása, 

felszínszámítás 

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 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 

 

Fizika: kapcsolat a tömeg, 

térfogat, sűrűség mennyiségei 

között, megfelelő mértékegységek 

alkalmazása 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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) 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program).  

 

Kémia: kristályok felépítése. 

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 alkalmazás 

Különböző méretű, 

megközelítőleg gömb alakú 

gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés 

ellenőrzése méréssel 

Vizuális kultúra: A mindennapi 

életben előforduló hasáb, henger, 

gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak 

méretarányos ábrázolása, 

felszínének és térfogatának 

meghatározása becsléssel, 

méréssel 

Kulcsfogalmak/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 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét 

- 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 

 

 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 9 

Előzetes tudás A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. A valószínűség geometriai modellje. Valószínűségek 

meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén. Az ismeretek alkalmazása a gyakorlati életből vett 

feladatokban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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) 

Diszkrét valószínűség eloszlások ábrázolása hagyományos vagy digitális 

eszközökkel. 

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 

 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (binomiális 

eloszlás). 

 

Életvitel: pénzügyi fogalmakkal 

kapcsolatos valószínűségi 

ismeretek (biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 
- meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 

Témakör Rendszerező összefoglalás Óraszám: 42 

Előzetes tudás A 3,5 év matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. A megoldási módszerek tudatosítása, a problémákban 

alkalmazható közös modellek, számítási-bizonyítási módszerek keresése. Az ismeretek gyakorlati problémákra való 

alkalmazása. Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Gondolkodási módszerek. 

Halmazok. 

Számhalmazok. 

A halmazok alkalmazási területei a matematika különböző 

ágaiban. A halmazok szemléltetésre, az összefüggések 

áttekintésére, közös tulajdonságok kiemelésére való használata. 

A valós számok halmaza fogalmának megerősítése, a 

számkörbővítés lépéseinek az áttekintése. 

Logikai ismeretek. 

A matematikai szövegek helyes értelmezése. Pontos fogalmazásra 

való törekvés, a definíciókban, tételekben szereplő feltételek 

szerepének, jelentésének tudatosítása. A logikai műveletek során a 

bizonyítások, feladatmegoldások tudatos alkalmazása. 

A matematikában tanult módszerek. 

A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, gyakorlati 

alkalmazásokon keresztül: a direkt, indirekt bizonyítás, logikai 

szita formula, skatulyaelv. 

Kombinatorika, gráfelmélet. 

A sorbarendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak 

felismerése – gráfok alkalmazása a problémamegoldás során. 

 
 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számelmélet, algebra. 

Számhalmazok. 

A valós számok halmazán értelmezett műveletek, műveleti 

tulajdonságok biztonságos használata. Az eredmények várható 

értékének becslése – annak vizsgálata, hogy reális-e az 

eredményünk. 

Algebrai alapfogalmak, azonosságok. 

Átalakítások algebrai kifejezésekkel. 

A zsebszámológép használata. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. 

Változatos módszerek alkalmazása, többféle megoldás keresése. 

Gyakorlati problémákat tartalmazó szöveges feladatok megoldása. 

A különböző témakörökhöz tartozó problémák közötti 

kapcsolatok észrevétele. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. 

 
 

Sorozatok, függvények. 

Függvények grafikonjai, jellemzésük. 

Függvénytranszformációk. 

Függvények a matematikában, a természettudományokban és 

hétköznapjainkban. 

Számtani és mértani sorozat, kamatos kamatszámítás. 

 
 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometria. 

Mérés és mérték. 

A hosszúság -, terület -, térfogatmérés, a szögmérés fontos 

kérdése: mi a problémához illő egység, milyen pontosan adjuk 

meg az eredményt. 

A geometriai szerkesztések. 

Megengedett szerkesztési lépések és eszközök használata. 

A geometriai transzformációk. 

A geometriai transzformációk előfordulásainak keresése 

környezetünkben. A szimmetria és a harmónia észrevétele a 

művészetekben. 

A háromszögekre vonatkozó ismeretek. 

A négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek. 

Körre vonatkozó ismeretek. 

Az alakzatok tulajdonságainak, nevezetes vonalainak felidézése, 

az absztrakciós készség fejlődése. 

Trigonometria. 

Vektorok, koordinátageometria. 

A trigonometria és a koordinátageometria a geometriai és az algebrai 

készségeket együtt fejleszti. 

 
 

Statisztika, valószínűség.  

Adatsokaságok elemzése. 

Diagramok ismerete, grafikus manipulációk felismerése. 

Véletlen jelenségek vizsgálata. 

Vélemények megbeszélése, érvelés, sejtések megfogalmazása, 

azok elfogadása vagy elvetése. 

A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyamatokban.  

 
 

 



 

 

Matematika fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 9-10. évf. témaköreiből 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 11-12. évf. témaköreiből 

 

TÖRTÉNELEM 

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 tartalmazó internetes portálok, hang- 

és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 

elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve 

a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi 

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 



 

 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás 

kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek 

különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményeinek 

több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak 

és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket 

adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz 

élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi 

helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás 

követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 

élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, 

közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. 

Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti 

szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások 

jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt 

hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó 

emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek 

teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek 

kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a 

tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; 

belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi 

összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő 

példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi 

teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 

eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási 

tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, 

amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 

70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma 

részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. 

A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák 

és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a 

konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak 

és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és 

topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező 

elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok 

teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 

eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen 

bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események 

ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb 

ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, 

tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi 



 

 

és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos 

tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt 

gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra 

épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők 

szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a 

források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a 

problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a 

történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a 

következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy 

tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, 

hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása 

során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák 

részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan 

több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. 

Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét 

befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló 

a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva 

tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, 

illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így 

alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, 

hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is 

hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, 

valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése 

után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az 

iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és 

önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli 

automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó 

folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel 

a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú 

tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé. 

A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak 

magukba.  A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a 

tanítása minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak 

bevezetésére a helyi tantervben. 

Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a 

korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai 

egységek száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú 

tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazására, továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe 

való beépítésére. Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös 

filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően 

elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az 

egyértelműség kedvéért valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk 

itt is, ami az adott középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket 



 

 

aláhúzással jelöltük. Az idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól 

csak a vezetéknevek ismerete és pontos helyesírása várható el. 

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. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat 

(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 

adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről 

nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli egy 

forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására vagy 

cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes azokat 

időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ és 

készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 

jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a magyar 

és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások 

hátterének feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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



 

 

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező 

kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, 

gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, 

amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével, 

állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját 

álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

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

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, 

okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levonására, 

erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azokat 

azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők 

szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 

– 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 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 jellemzőit és a 19. század 

főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

9. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13 

Vallások az ókorban   5 

Hódító birodalmak   6 

A középkori Európa 10 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14 

A középkori Magyar Királyság fénykora 13 

Mélységelvű témák:  



 

 

A keresztény magyar állam alapítása 

Mit örököltünk az ókori népektől? 

  3 

  3 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   5 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 13 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 

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, 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori 

civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori 

civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

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. 

Kr. u. 395 a Római 

Birodalom kettéosztása. 

 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

– 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. 

JAVASOLT 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 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

– A politeizmus 

az ókori 

Keleten. 

– Görög és 

római istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

Biblia, Tízparancsolat 

próféta, jeruzsálemi 

templom, diaszpóra,, 

Messiás, keresztény 

vallás, keresztség és 

úrvacsora, apostol, 

misszió, Biblia, 

Újszövetség, 

evangélium, püspök, 

zsinat. 

 

– 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. 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus tanításai. 

– A páli 

fordulat. 

– Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a 

Római 

Birodalomban. 



 

 

– A 

Szentháromsá

g-tan. 

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. 

– 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. 

JAVASOLT 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 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.  

 

Kronológia: 476 a 

Nyugatrómai 

Birodalom bukása, 

622 Mohamed 

Medinába költözése, 

732 a poitiers-i csata. 

 

Topográfia: Hun 

Birodalom, 

Konstantinápoly, 

– 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 

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. 

Bizánci Birodalom, 

Mekka, Poitiers, 

Frank Birodalom, 

Német-római 

Császárság. 

összefüggések 

feltárása. 

JAVASOLT 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  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, 

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, 

– 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. 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 

hierarchia, az 

egyházi 

intézményrendszer

. 

– Az 

egyházszakadás és 

a 11. századi 

reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, 

a középkori 

egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 

hatalom és korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 



 

 

– A keresztes 

hadjáratok 

eszméje. 

Franciaország, 

levantei kereskedelmi 

hálózat, Velence, 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

– 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 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). 

JAVASOLT 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 14 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 

– 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. 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 

István 

államszervező 

tevékenysége. 

– A 

földbirtokrendszer 



 

 

és a 

vármegyeszerveze

t. 

– Az 

egyházszervezés. 

Imre, I. (Szent) 

László, Könyves 

Kálmán, III. Béla, II. 

András, IV. Béla, 

Szent Margit. 

 

Kronológia: 895 a 

honfoglalás, 907 a 

pozsonyi csata, 

997/1000–1038 I. 

(Szent) István 

uralkodása, 1222 az 

Aranybulla, 1241–

1242 a tatárjárás. 

 

Topográfia: Etelköz, 

Vereckei-hágó, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

– A 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. 

JAVASOLT 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 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. 

Fogalmak: aranyforint, 

regálé, kapuadó, 

kilenced, bandérium, 

perszonálunió, sarkalatos 

nemesi jogok, fő- és 

köznemes, szabad királyi 

város, bányaváros, 

mezőváros, kormányzó, 

szekérvár, végvár, 

– A 14–15. századi 

magyar 

uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 



 

 

– Nagy Lajos 

hadjáratai. 

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 

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. 

megfogalmazása 

az egyes 

személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő 

középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

– Annak 

értékelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

hatást gyakorolt 

a magyar 

történelemre. 

– Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra 

bemutatása 

Mátyás 

udvarában. 

– A 14–15. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A török fenyegetés 

árnyékában 

– Az Oszmán 

Birodalom. 

– Török hódítás a 

Balkánon. 

– Luxemburgi 

Zsigmond, a 

közép-európai 

uralkodó és a 

török veszély.  

– Hunyadi János, 

a politikus és 

hadvezér.   

– Hunyadi János 

törökellenes 

harcai. 

Hunyadi Mátyás – Mátyás útja a 

trónig. 

– A 

központosított 

királyi hatalom. 

– Jövedelmek és 

kiadások. 

– Birodalomépítő 

tervek. 

– Aktív védelem 

a török ellen. 

A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 

kori leletek. 

– A Szent 

Korona. 

– Várak, királyi 

udvar, 

kolostorok, 

templomok. 

– Magyar 

geszták, 

krónikák és 

szentek 

legendái. 

JAVASOLT 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. 



 

 

10. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A kora újkor 12 

A török hódoltság kora Magyarországon 10 

A felvilágosodás kora   7 

Magyarország a 18. században 10 

Új eszmék és az iparosodás kora   5 

A reformkor 10 

A forradalom és szabadságharc   8 

Mélységelvű témák: 

A török kor emlékei Magyarországon 

Magyarország nemzetiségei a 18. században és napjainkban 

 

  3 

  3 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   4 

TÉMAKÖR: A kora újkor 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. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

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 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

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. 

JAVASOLT 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  10 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 

− 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 

A két magyar 

állam 

− A Magyar 

Királyság a 

Habsburg 

Birodalomban: 

rendi és 

abszolutista 

törekvések, 

konfliktusok. 



 

 

− Az Erdélyi 

Fejedelemség 

viszonylagos 

önállósága és 

aranykora. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 5 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, 

Adam Smith, George 

Washington, Maximilien 

− 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 

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. 

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. 

nyilatkozatában 

megjelenő 

felvilágosult 

elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

JAVASOLT 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: Magyarország a 18. században 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–

− 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, 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 



 

 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

1790 II. József 

uralkodása.  

 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

uralkodásának mérlege, 

értékelése. 

− A 18. századi 

Magyarország legfőbb 

kulturális 

eredményeinek 

azonosítása. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

JAVASOLT 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 10 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, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− 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. 

JAVASOLT 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 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 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 

JAVASOLT 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) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század egészére 

gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; 

példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az 

ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait, 

felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák 

segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német megszállását, a 

magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését, a hadifoglyok 

embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai és 

társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati 

rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását; 



 

 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli a 

rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti régió 

helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a 

globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 

napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a 

magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi 

együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

11. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése   6 

A dualizmus kori Magyarország 15 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 13 

A két világháború között   8 

A Horthy-korszak 12 

A második világháború 18 

A két világrendszer szembenállása   6 

Mélységelvű témák: 

A trianoni békeszerződés hatásai 

A XX. századi tudomány és technika vívmányai 

 

  6 

  6 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   4 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6 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. 

 

− 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 

A polgári 

nemzetállam 

megteremtése 

(Németország, 

Amerikai 

− A nemzeti egység 

megteremtése 

(politika, gazdaság, 

kultúra). 



 

 

Egyesült 

Államok, Japán) 

− Alkotmányosság és 

választójog. 

− Jogegyenlőség és 

emancipációs 

törekvések. 

− A polgári állam 

kiépítése. 

Személyek: Abraham 

Lincoln, Otto von 

Bismarck, Karl Marx. 

 

Kronológia: 1861–

1865 az amerikai 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

azonosítása és 

összehasonlítása. 

JAVASOLT 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 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− 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 

− 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 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. 

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. 

− 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. 

JAVASOLT 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 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 

okai és céljai. 

− Az imperializmus – 

a terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 

érdekek és 

konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia helyzete 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

− A gyarmati terjeszkedést, 

valamint az első 

világháború előtti 

feszültségeket bemutató 

ábrák, térképek és 

adatsorok elemzése, 

értelmezése. 

− Az első 

világháború  frontjainak 



 

 

– balkáni 

konfliktusok. 

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. 

JAVASOLT 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 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). 

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi 

− Közép-Európa első 

világháború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

területi változások 



 

 

− Forradalom és 

kommunista 

hatalomátvétel 

Oroszországban. 

− Az újraszülető 

Lengyelország.  

− Az olasz fasizmus. 

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 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Ausztria, trianoni 

Magyarország. 

 

azonosítása és 

indoklása. 

− A bolsevik 

hatalomátvétel és a 

lenini 

proletárdiktatúra 

működésének 

bemutatása és 

értékelése források 

alapján. 

− Magyarország 

megszállásának 

áttekintése 

térképek, szöveges 

források 

segítségével. 

− A Károlyi-időszak 

kormányzati 

tevékenységének 

értékelése. 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első 

világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése 

térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a 

győztes hatalmak 

közép-európai 

politikájának 

tükrében. 

− A trianoni 

békediktátum 

területi, népességi, 

gazdasági és 

katonai 

következményeine

k bemutatása 

szöveges és képi 

források, ábrák és 

adatsorok 

segítségével. 

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. 

− 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. 

− A trianoni határok 

végigkövetése, a 

határmegvonás 

konkrét okainak 

feltárása. 

− A vesztes 

hatalmak területi 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 8 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. 

 

− 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, 

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. 

Topográfia: Szovjetunió, 

Kolima-vidék, Leningrád 

(Szentpétervár), 

Moszkva, Berlin. 

érvelés a totális 

diktatúrák ellen. 

JAVASOLT 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 12 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 

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. 

 



 

 

 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. 

JAVASOLT 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 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k 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-

− 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 

A 

szövetségesek 

győzelme 

− A keleti és a 

nyugati front. 

− A csendes-óceáni 

hadszíntér. 

Magyarország 

a második 

világháborúba

− A területi revízió 

lépései. 

− A fegyveres 

semlegesség. 



 

 

n: mozgástér és 

kényszerpálya 

− A Szovjetunió 

elleni háború. 

− A Don-kanyar. 

− A német 

megszállás és 

következményei. 

Zsilinszky Endre, 

Edmund 

Veesenmayer, Szálasi 

Ferenc, Raoul 

Wallenberg, Salkaházi 

Sára, Apor Vilmos, 

Sztehlo Gábor, 

Richter Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. 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. 

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 

világháború végi 

tragédiáinak 

bemutatása különböző 

források alapján. 

− Magyarország 

világháborúbeli 

sorsának, szerepének 

és mozgásterének 

A holokauszt − Az „Endlösung” 

programja, a 

Wannsee-i 

konferencia. 

− Koncentrációs és 

megsemmisítő 

táborok. 

− Deportálások, 

kísérlet a zsidóság 

és a cigányság 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

A második 

világháború 

jellemzői 

− A villámháború és 

következményei. 

− Háborús bűnök és 

a polgári lakosság 

elleni terror. 

− Az ellenállás 

formái. 

− A háború utáni 

számonkérések és 

a nürnbergi per. 

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). 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-

vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

bemutatása, valamint 

összehasonlítása más 

közép-európai 

országokéval. 

JAVASOLT 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 6 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. 

− 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 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 

versengése: 

fegyverkezés, 



 

 

űrprogram, 

propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok 

(Korea, Szuez, 

Kuba, Vietnam, 

Afganisztán). 

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.  

jellemzőinek 

feltárása. 

− A nyugati és a 

keleti blokk 

gazdasági, 

társadalmi és 

politikai 

rendszerének 

összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 

válása. 

− Kommunista 

fordulat Kínában. 

− A 

gyarmatbirodalma

k felbomlása. 

− Izrael 

megalapítása. 

JAVASOLT 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. 

12. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc   7 

A kádári diktatúra   7 

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 

Mélységelvű témák: 

Környezetvédelem ma és holnap 

Történetek és visszaemlékezések a lakóhely XX. századi történelméből 

 

  5 

  5 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 21 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 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 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok 

Dezső, Slachta Margit. 

 

Kronológia: 1945 szovjet 

megszállás, választás 

Magyarországon, 

földosztás, 1947 

kékcédulás választások, 

1948 MDP 

megalakulása, 1948–

1956 a Rákosi-diktatúra, 

1949 kommunista 

alkotmány. 

 

Topográfia: Sztálinváros 

(Dunaújváros), Recsk 

Hortobágy. 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 

− A korlátozott 

magyar 

parlamentarizmus és 

az egypárti diktatúra 

összehasonlítása. 

− A demokrácia 

felszámolása során 

alkalmazott 

eszközök 

azonosítása konkrét 

példákkal 

alátámasztva. 

− Annak felismerése, 

hogy Magyarország 

szovjet megszállása 

miként határozta 

meg az ország 

sorsát. 

− A kommunista 

diktatúra 

sajátosságainak 

bemutatása a 

Rákosi-rendszer 

példáján. 

− A diktatúra 

kulturális 

jellemzőinek 

felismerése 

képeken, művészeti 

alkotásokon. 

− A társadalom fölött 

gyakorolt totális 

kontroll 

eszközeinek 

azonosítása 

különböző források 

segítségével. 

A szovjetizálás 

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. 

JAVASOLT 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 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. 

JAVASOLT 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 7 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 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 

JAVASOLT 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 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. 

– A fogyasztói 

társadalom és a 

jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak 

felidézése. 

– A társadalom, a 

demográfia és az 

életmód 



 

 

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. 

Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

jellegzetességeinek 

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 kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 

újraegyesítése – a 

magyar 

szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 

felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

JAVASOLT 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 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

Fogalmak: 

adósságspirál, 

Magyar Demokrata 

Fórum (MDF), 

Szabad Demokraták 

Szövetsége 

(SZDSZ), Magyar 

Szocialista Párt 

(MSZP), Fiatal 

Demokraták 

Szövetsége (Fidesz), 

Kereszténydemokrat

a Néppárt (KDNP), 

Nemzeti Kerekasztal, 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 



 

 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

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, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

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 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

JAVASOLT 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 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. 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 



 

 

− A 

világpolitika 

és 

világgazdaság 

új súlypontjai: 

Oroszország, 

Kína. 

− Óriásvállalato

k a globális 

térben. 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 

bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 

térkép segítségével (pl. 

Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 

változások, 

népmozgások. 

− Az 

iszlamizmus 

térhódítása. 

− A 

kereszténység 

helyzete a 

globalizálódó 

világban. 

− Válsággócok, 

helyi 

konfliktusok 

és terrorizmus. 

− Globalizáció 

és kultúra. 

− A 

hagyományos 

és új 

identitások – 

értékek és 

értékválság. 

− Demokratikus 

közbeszéd és 

politikai 

korrektség. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 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 

rendszerváltoztatá

s 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? 

JAVASOLT 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 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. 

JAVASOLT 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. 

 

TÖRTÉNELEM 

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 tartalmazó internetes portálok, hang- 

és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 

elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve 

a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi 

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás 

kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek 

különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményeinek 

több szempontú feltárására. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak 

és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket 

adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz 

élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi 

helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás 

követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 

élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, 

közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. 

Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti 

szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások 

jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt 

hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó 

emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek 



 

 

teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek 

kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a 

tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; 

belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi 

összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő 

példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi 

teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 

eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási 

tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, 

amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 

70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma 

részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. 

A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák 

és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a 

konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak 

és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és 

topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező 

elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok 

teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 

eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen 

bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események 

ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb 

ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, 

tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi 

és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos 

tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt 

gondolkodás. 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra 

épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők 

szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a 

források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a 

problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a 

történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a 

következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy 

tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, 

hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása 

során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák 

részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan 

több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. 

Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét 

befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló 

a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva 

tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, 

illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így 



 

 

alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, 

hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is 

hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, 

valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése 

után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az 

iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és 

önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli 

automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó 

folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel 

a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú 

tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé. 

A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak 

magukba.  A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a 

tanítása minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak 

bevezetésére a helyi tantervben. 

Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a 

korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai 

egységek száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú 

tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazására, továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe 

való beépítésére. Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös 

filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően 

elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az 

egyértelműség kedvéért valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk 

itt is, ami az adott középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket 

aláhúzással jelöltük. Az idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól 

csak a vezetéknevek ismerete és pontos helyesírása várható el. 

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. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat 

(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 

adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről 

nyomtatott és digitális felületekről; 



 

 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli egy 

forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására vagy 

cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes azokat 

időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ és 

készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 

jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a magyar 

és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások 

hátterének feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező 

kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, 

gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, 

amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével, 

állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját 

álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

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

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  



 

 

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, 

okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levonására, 

erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azokat 

azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők 

szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 

– 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 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 jellemzőit és a 19. század 

főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

9. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 13 

Vallások az ókorban   5 

Hódító birodalmak   6 

A középkori Európa 10 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 14 

A középkori Magyar Királyság fénykora 13 

Mélységelvű témák: 

A keresztény magyar állam alapítása 

Mit örököltünk az ókori népektől? 

 

  3 

  3 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   5 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 13 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, 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és A görög 

civilizáció 

– A görög anyagi 

kultúra öröksége. 



 

 

– A filozófia és a 

történetírás. 

– A görög 

embereszmény. 

– A hellenisztikus 

kultúra elterjedése. 

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, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

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 

összehasonlítása a 

modern 

demokráciával. 

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. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 



 

 

– Caesar diktatúrája 

előzményeinek, 

okainak feltárása. 

JAVASOLT 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 5 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

– A politeizmus 

az ókori 

Keleten. 

– Görög és 

római istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

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 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, 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. 



 

 

JAVASOLT 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 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.  

 

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. 

JAVASOLT 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  10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A parasztság 

világa 

– A hierarchikus 

világkép. 

Fogalmak: uradalom, 

földesúr, majorság, 

– A középkor 

társadalmi, gazdasági, 



 

 

– Az uradalom. 

– A jobbágyok 

kötelességei és 

jogai. 

– Az önellátástól az 

árutermelésig. 

– Éhínségek, 

járványok, 

felkelések. 

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. 

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 

intézményrendszer

. 

– Az 

egyházszakadás és 

a 11. századi 

reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, 

a középkori 

egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 

hatalom és korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 

– A keresztes 

hadjáratok 

eszméje. 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 

és lakói. 

– A város 

kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

– A céhek. 

– A helyi és 

távolsági 

kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet (európai 

és magyar példák). 

JAVASOLT 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 14 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, 

Kárpát-medence, 

Pannonhalma, 

Esztergom, 

Székesfehérvár, Buda, 

– 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. 



 

 

– Az Árpádok 

európai 

kapcsolatai. 

Muhi, Erdély, 

Horvátország. 

JAVASOLT 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 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 

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, 

– A 14–15. századi 

magyar 

uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása 

az egyes 

személyek 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő 

középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

– Annak 

értékelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

hatást gyakorolt 

A 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. 

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. 

a magyar 

történelemre. 

– Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra 

bemutatása 

Mátyás 

udvarában. 

– A 14–15. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A magyar középkor 

kulturális 

hagyatéka 

– Honfoglalás 

kori leletek. 

– A Szent 

Korona. 

– Várak, királyi 

udvar, 

kolostorok, 

templomok. 

– Magyar 

geszták, 

krónikák és 

szentek 

legendái. 

JAVASOLT 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. 

10. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A kora újkor 18 

A török hódoltság kora Magyarországon 15 

A felvilágosodás kora 10 

Magyarország a 18. században 15 

Új eszmék és az iparosodás kora   8 

A reformkor 15 

A forradalom és szabadságharc 12 

Mélységelvű témák: 

A török kor emlékei Magyarországon 

Magyarország nemzetiségei a 18. században és napjainkban 

 

  4 

  4 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   7 

TÉMAKÖR: A kora újkor 18 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. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

terjedésének 

nyomon követése 

térképen. 

− Vallás és politika 

összefonódásának 

felismerése.  

− Az erdélyi vallási 

türelem szerepének 

és jelentőségének 

felismerése. 

− A katolikus egyház 

megújulási 

törekvései és a 

barokk művészet 

jellemzői közötti 

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. 



 

 

JAVASOLT 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  15 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, Habsburg 

Birodalom, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

− 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 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

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. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT 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 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 

értelem − a 

felvilágosodás 

új világképe. 

− A 

felvilágosodás 

államelméletei. 

− 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. 

JAVASOLT 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: Magyarország a 18. században 15 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 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 



 

 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

JAVASOLT 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 15 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. 

Fogalmak: alsó- és 

felsőtábla, 

érdekegyesítés, 

közteherviselés, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

− A jobbágykérdés és 

megoldási javaslatainak 

értelmezése szövegek és 

adatok alapján. 

− A nyelvkérdés és a 

nemzetté válás bemutatása 

különböző források 

segítségével. (Pl. magyar 



 

 

− A nyilvánosság 

megteremtése, 

politika és 

kultúra. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 12 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. 

Fogalmak: márciusi ifjak, 

sajtószabadság, cenzúra, 

áprilisi törvények, 

népképviseleti országgyűlés, 

politikai nemzet, 

nemzetiség, honvédség, 

Függetlenségi nyilatkozat. 

 

− A reformkori 

elképzeléseknek, a 

forradalom 

követeléseinek és az 

áprilisi 

törvényeknek az 

összehasonlítása. 

− A forradalom 

eseményeinek 



 

 

− A Batthyány-

kormány 

tevékenysége. 

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. 

felidézése források 

segítségével. 

− A szabadságharc 

néhány döntő 

csatájának 

bemutatása 

térképek, 

beszámolók alapján. 

− A szabadságharc 

néhány kiemelkedő 

szereplőjének, 

illetve vértanújának 

bemutatása.  

− A nemzetiségek és a 

kisebbségek 

részvételének (pl. 

németek, szlávok, és 

zsidók) bemutatása a 

szabadságharcban és 

az azt követő 

megtorlás során. 

− A forradalom és a 

szabadságharc 

eredményeinek 

értékelése. 

− A magyar 

forradalom és 

szabadságharc 

elhelyezése az 

európai 

környezetben. 

A 

szabadságha

rc főbb 

eseményei és 

kiemelkedő 

szereplői 

− Harc a 

dinasztiával és a 

vele szövetkező 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 

JAVASOLT 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) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század egészére 

gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; 

példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az 

ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait, 

felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák 

segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német megszállását, a 

magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését, a hadifoglyok 

embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai és 

társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati 

rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli a 

rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti régió 

helyzetét és jelentőségét; 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a 

globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 

napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a 

magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi 

együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

11. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése   8 

A dualizmus kori Magyarország 20 



 

 

A nagy háború 19 

Az átalakulás évei 17 

A két világháború között 11 

A Horthy-korszak 16 

A második világháború 24 

A két világrendszer szembenállása   8 

Mélységelvű témák: 

A trianoni békeszerződés hatásai 

A XX. századi tudomány és technika vívmányai 

 

  7 

  7 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   7 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 8 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. 

JAVASOLT 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 20 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 

népiskolai törvény, 

1873 Budapest 

egyesítése, 1896 a 

Millennium. 

 

Topográfia: Budapest, 

Osztrák-Magyar 

Monarchia, Fiume. 

− 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 

gazdasági és 

kulturális 

teljesítményeinek 

azonosítása 

különböző 

forrásokban. 

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 

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. 

− A zsidók és 

németek szerepe a 

polgárosodásban. 

JAVASOLT 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 19 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 

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 

− Magyar frontok, 

nagy csaták.  



 

 

világháborúba

n 

− Az antant ígéretei a 

Monarchia 

nemzetiségeinek. 

− Magyar hősök a 

világháborúban.  

− A hátország. 

− A magyar 

hadifoglyok sorsa. 

következményeinek 

felismerése. 

JAVASOLT 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 17 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 

− 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. 

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

− A kommunista 

hatalomátvétel. 



 

 

g és az 

ellenforradalom 

 

− A proletárdiktatúra 

és a vörösterror. 

− Az északi hadjárat 

és a 

tanácsköztársaság 

veresége. 

− Az ellenforradalom 

győzelme. 

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. 

 

− 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 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

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. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 11 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. 

JAVASOLT 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 16 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 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. 

 

JAVASOLT 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 24 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k 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. 

 

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 

− 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 magyar szellemi és 

kulturális élet II. 

világháború idején 

bekövetkező 

veszteségeinek  (híres 

magyar tudósok, 

művészek származásuk 

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 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  



 

 

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

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. 

atomtámadás 

Hirosima ellen. 

 

Topográfia: 

Sztálingrád, 

Normandia, Pearl 

Harbor, Hirosima, 

Észak-Erdély, Don-

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-

vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

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). 

JAVASOLT 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 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A kétpólusú 

világ 

kialakulása 

− Az ENSZ 

megalapítása. 

− A párizsi béke. 

− 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), 

− 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. 



 

 

Közel-Kelet, Izrael Észak- 

és Dél-Korea, Vietnam, 

Kuba, Afganisztán.  

JAVASOLT 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. 

12. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Háborútól forradalomig 13 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc   9 

A kádári diktatúra   9 

A kétpólusú világ és felbomlása 11 

A rendszerváltoztatás folyamata 11 

A világ a 21. században   8 

Magyarország a 21. században 13 

A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században   8 

Mélységelvű témák: 

Környezetvédelem ma és holnap 

Történetek és visszaemlékezések a lakóhely XX. századi történelméből 

 

  6 

  6 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 30 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 13 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 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

Fogalmak: népbíróság, 

háborús bűnös, 

földosztás, államosítás, 

forint, Magyar 

Kommunista Párt, 

Független Kisgazdapárt, 

szalámitaktika, Magyar 

Dolgozók 

Pártja,  népköztársaság, 

pártállam, internálás, 

Államvédelmi Hatóság 

(ÁVH), tanácsrendszer, 

beszolgáltatás, 

aranycsapat. 

 

Személyek: Tildy Zoltán, 

Kovács Béla, Mindszenty 

József, Rákosi Mátyás, 

Rajk László, Sulyok 

Dezső, Slachta Margit. 

− 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 

A szovjetizálás 

Magyarországo

n 

− Az egypárti 

diktatúra 

kiépítése. 

− Államosítás és 

kollektivizálás. 



 

 

− Koncepciós 

perek, 

egyházüldözés. 

− A keleti blokk. 

 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 9 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, 

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. 



 

 

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. 

JAVASOLT 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 9 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”. 

 

– 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 

Gazdaság, 

társadalom, 

életmód 

− A tervgazdaság és a 

KGST. 

− A gazdasági reform és 

a második gazdaság. 



 

 

− A 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 

Kronológia: 1956–

1989 a Kádár-

rendszer, 1958 

Nagy Imre és 

társainak 

kivégzése, 1968 az 

új gazdasági 

mechanizmus 

bevezetése. 

jellemzőinek 

bemutatása a 

Kádár-rendszer 

idején. 

– A kultúrpolitika 

jellemzőinek 

értelmezése, 

módszereinek 

bemutatása. 

JAVASOLT 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 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A Nyugat a 20. 

század második 

felében 

− A Nyugat gazdasági 

eredményei és a 

jóléti állam. 

− Emancipáció, 

szekularizáció, 

individualizáció. 

− Az 1968-as 

mozgalmak és a 

popkultúra. 

Fogalmak: jóléti 

állam, prágai 

tavasz, 

Szolidaritás.  

 

Személyek: 

Nicolae 

Ceauşescu, 

Mihail Sz. 

Gorbacsov, Lech 

Wałȩsa, VI. Pál, 

II. János Pál, 

Ronald Reagan, 

Helmuth Kohl. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

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 

jellegzetességeinek 

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 

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. 

nyomon követése 

térképen. 

JAVASOLT 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 11 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

Fogalmak: 

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, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése és 

értékelése. 

− A gazdaság és a 

társadalom 

átalakulása főbb 

tendenciáinak 

megfigyelése 

grafikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

demokratikus 

rendszer 

összehasonlítása. 

 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 



 

 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

JAVASOLT 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 8 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, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 

– A népességrobbanás és 

népességfogyás 

problémáinak áttekintése. 

– A migráció okainak 

feltárása (a gazdasági 

bevándorlás és a 

menekültkérdés esetében). 

– Válsággócok azonosítása 

térkép segítségével (pl. 

Közel-Kelet, Ukrajna). 

A globális világ − Demográfiai 

változások, 

népmozgások. 

− Az 

iszlamizmus 

térhódítása. 

  



 

 

− A 

kereszténység 

helyzete a 

globalizálódó 

világban. 

− Válsággócok, 

helyi 

konfliktusok 

és terrorizmus. 

− Globalizáció 

és kultúra. 

− A 

hagyományos 

és új 

identitások – 

értékek és 

értékválság. 

− Demokratikus 

közbeszéd és 

politikai 

korrektség. 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 13 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 

rendszerváltoztatá

s óta (a legalább 

négy évig 

− 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 

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? 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 8 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, 

− 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 

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. 

Marosvásárhely, 

Székelyföld. 

romák 

helyzetének, 

problémáinak 

bemutatása 

napjainkban. 

JAVASOLT 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. 

 

Történelem fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 9-10. évf. témaköreiből 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – emelt szintű érettségi feladatok gyakorlása a 11-12. évf. témaköreiből 

 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi szocializációjának 

pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás megalapozásához, a 

szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti azonosságtudat és a 

hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a fenntartható fejlődés 

feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 

nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a 

vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is lehetőség 

nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők 

értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos 

fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A 

rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi 

felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a csoportos 

tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés személyiségfejlesztő és 

közösségi élményét. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, jártasságok 

és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása közben 

megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket használjon 

fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes megkülönböztetni 

egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, 

gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább 

fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és 

viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 

kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat készít. 



 

 

Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki az 

ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, 

válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít össze, 

összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A társadalommal, a 

honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, 

releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, 

hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a 

fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észrevételeit, 

javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, véleményét, valamint 

módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi élménye növeli 

önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő 

felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival közös 

véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok esetben 

társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információkat, továbbá 

bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket 

fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 

véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 

szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megértésével, 

egyeztetésével érvényesülhetnek. 

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

történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy gazdagítsa a 

helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. 

Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a projektekben való 

tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a 

felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez 

hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál 

megalapozásához. 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az életkori 

sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy keretében már 

kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – elsajátítja az alapvető 

állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és eljárásokat, amelyek a társadalmi 

részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi boldogulásához 

szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a kommunikációs 

kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az érvelési technikák 

gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek használatával, a rendszerszemlélet 

és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és szerepét, 

megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a gyermekvállalás 

fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi szocializációnak az életutat 

befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság kifejezésének 

lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus emocionális összetevői. 



 

 

Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. Tájékozódik a határon túl és 

a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, 

fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a 

nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul benne, 

hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának közös feladata, 

amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez szükséges 

jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések kötéséhez 

kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a társadalmi normák 

követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a munka 

világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac helyzetéről, a sikeres 

munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó ismeretek megszerzése elősegíti 

a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel feltételeit. 

Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság szemlélete 

és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a 

monetáris politika lényegéről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul 

felelős állampolgári létének és a változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes 

válaszokat kereső innovatív, vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló bekapcsolódik a 

tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási készsége, erősödik a 

problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben 

történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. 

A vitakultúra fejlesztésének alapját mások álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és 

az érvekre épülő vélemény megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös 

gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat hatékonyabbá 

válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi élményének megélését, a 

másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös 

megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: a 

közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak és 

következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek sajátosságainak 

elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a demokráciamodellek 

történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás eredményeként kiépülő 

jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során 

erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári 

ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és 

pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság 

megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának kiemelését, 

valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 

A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt 

az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó tudás 

mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés elsősorban a társakkal végzett 

tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk készítésével, portfólió 



 

 

összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a csoportos megbeszélés biztosítja 

a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

Témakör neve 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 

Rendszerezés, ismétlés 3 
Összes óraszám: 31 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Az érvelés készségének fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 
− A családtervezés szempontjai és szakaszai 
− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 
− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 
− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi funkciói 
− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, családtervezés; 

Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

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 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A családi költségvetés felépítése 
− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 
− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 
− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 
− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT 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 

 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; Szabadság 

és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 
− A társadalmi normák fontosságának megismerése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  
− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 
− Az állampolgári jogok és kötelességek  
− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 

intézménye 
− A választójog és feltételei 
− A jövő nemzedékek jogai 
− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 
− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 
− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

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;  

JAVASOLT 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 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; 

– 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 
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nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, 

különleges működési rend, nemzetállam; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 



 

 

− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 
fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   
− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 
− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 
− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 
− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 
− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 
− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 
− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 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 
− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 
− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 
− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A gazdaság 

körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami költségvetés 
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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; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak legfontosabb 
intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 
− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  
− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 

gyűjtése 
− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 

feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  
− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 

rendvédelmi szervek feladatai 
− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 

hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 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 



 

 

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; 

JAVASOLT 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 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 
− 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 
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fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető 

testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, 

klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

JAVASOLT 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 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  
− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 
− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 
− A pénzügyi intézetek típusai 
− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 
− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 
− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi bankok; 

A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 
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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; 

JAVASOLT 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 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemlélet fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− A vállalkozás fogalmának értelmezése 
− A vállalkozási formák, cégtípusok megismerése 
− Az egyes cégtípusok, vállalati formák szerepe a gazdaságban 
− Az üzleti terv fogalma, célja  
− A vállakozás mikro- és makrokörnyezeti tényezői 
− A vállalkozás működési köre és környezete; A vállalkozások típusai; Vállalkozási terv; A 

vállalatok fajtái 

FOGALMAK 

jogi személy, vállalkozás, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, betéti társaság (bt.), korlátolt 

felelősségű társaság (kft.), részvénytársaság (rt.), zártkörű (zrt.) és nyilvános (nyrt.) részvénytársaság, 

startup, a vállalkozások mikro- és makrokörnyezete; vállalkozói kompetenciák, üzleti terv, pénzügyi 

tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság; 

JAVASOLT 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 
 

TERMÉSZETTUDOMÁNY 

A tanulók a 9–10. évfolyamon a fizika, kémia, biológia és földrajz tantárgyak keretében, a gyakorlati 

alkalmazások köré szervezett szaktárgyi programok szerint tanulva fejlesztik a sikeres életpálya 

építéséhez fontos, a természettudományos műveltség befogadásához, alkalmazásához és 

továbbadásához szükséges képességeiket és tudásukat, illetve megalapozzák a szakirányú felsőfokú 

tanulmányok sikeres elvégzését. A nem szakirányon továbbtanulók számára a Nemzeti alaptanterv a 

11. évfolyamon heti két órában újabb természettudományos tárgy tanulását írja elő. Az iskola 

választása alapján a tanulók szaktárgyi programok (biológia, fizika, földrajz és kémia) vagy integrált 

természettudományos program keretében, a mindennapokban megjelenő természettudományos 

kérdések és problémák mentén, a tanulói aktivitásra, interaktivitásra épülő, továbbá a projektmunkát 

előtérbe helyező tantárgyak közül választhatnak. 

A 11. évfolyamon belépő természettudományos tárgy célja hangsúlyozottan nem a lexikális ismeretek 

további gyarapítása vagy a szaktudomány mélyebb megértésére való törekvés. Az egyes témakörök 

közérthető nyelven bemutatják a legújabb felfedezéseket, azok várható hatásait. Újra megvilágítják 

azokat a globális problémákat, amelyekkel az emberiség ma, illetve a közeljövőben szembenéz. Az 

emberi tevékenység bizonyíthatóan hozzájárult e problémák kialakulásához, ugyanakkor a 

felelősséggel alkalmazott természettudomány lehetőséget nyújt a megoldásukra is. A tárgy tanulása 

révén lehetőség nyílik a természettudományos megismerés művészeti, irodalmi, történelmi 

vonatkozásainak bemutatására is, illetve annak az ösztönzésére, hogy a tanulók eredményesebben és 



 

 

biztonságosabban használják a természettudományos fejlődésre alapozott innováció révén egyre 

tökéletesedő eszközeinket. A tanulás során érvényesülő gyakorlat és alkalmazásközpontú szemlélet 

közvetlenül nyújt segítséget a tudományos ismeretekre alapozott, testi, lelki egészséget biztosító 

életvitel kialakításához. A tanítás eredményessége nem feltételezi a kerettantervekben megjelenő 

tananyag hiánytalan feldolgozását, mivel az oktatás középpontjában nem a lexikális ismeretek, azaz 

a tartalom mennyisége áll, hanem a tanulás során alkalmazott módszerek sokfélesége, a tanulók 

csoportos munkájának, illetve egymás közti vitájának támogatása, a projektfeladatok végzéséhez 

nyújtott támogatás. A kerettantervben javasolt témakörök a lehetőségek sokaságát mutatják meg, 

amelyek mentén a tanulási folyamat szerveződhet; kapaszkodót és segítséget adnak a tanárnak a 

tanulókkal való közös munka optimális megtervezéséhez. 

Az ember és környezete 

A természettudományos diszciplínák elemeit tartalmazó természettudomány tantárgy tanítására a 11. 

évfolyamon kerülhet sor. Amíg az általános iskolában tanult, azonos elnevezésű tantárgy a szaktárgyi 

tanulás előszobája volt, addig a középiskolában az összegzés, a kapcsolódások erősítése, a komplex 

látásmód kialakítása szolgál célként. A tanulók már rendelkeznek olyan előzetes tudással, amire 

mindez építhető, továbbá a készségek, képességek és attitűdök fejlesztése is tovább folytatható. A 21. 

századi környezetben különösen fontos, hogy a tudomány hitelessége, a tudás megbízhatóságának 

képzete erősödjön a tanulókban. Ezért lényeges, hogy képet kapjanak a természettudományos 

elméletek keletkezésének folyamatáról, maguk is gyakorolják a vizsgálati módszereket, legyenek 

képesek alkalmazni a gondolkodási műveleteket. Ezek segítségével felismerhetik a mindennapi 

környezetükben, életvitelükben jelentkező természettudományos problémákat, ezek megoldását 

tényekre alapozott módszerekkel kísérelhetik meg. 

A tananyag témakörei az ember és környezete komplex viszonyrendszere köré épülnek. Elemzik a 

Föld természeti erőforrásait, áttekintik a velük való gazdálkodás történeti előzményeit. A Föld 

különlegessége az élővilág, amely napjainkban gyors változáson megy keresztül. Az élőhelyek 

átalakulása olyan alkalmazkodási kényszert jelent, amelynek nyomán csökken a fajok sokfélesége, 

sérül az életközösségek önfenntartó képessége. Az emberi tevékenység nyomán a levegő, a vizek és 

a talajok állapota is változóban van, ami az emberi egészségre nézve kedvezőtlen következményekkel 

jár. Az időjárási anomáliák gyakoribbá válása figyelmeztető jel a klímaváltozás erősödésére. A 

hatások mérséklése és az alkalmazkodás kihívásaira való válaszadás a Föld természeti rendszereinek, 

gazdasági és társadalmi berendezkedésének egységben való vizsgálatával lehetséges. A várható jövő 

számtalan nyitott kérdést tartogat, de a tudományosan megalapozott előrejelzések, szimulációk 

segítenek a döntések és választások kimunkálásában. 

A kerettantervben foglalt témakörök bőven adnak lehetőséget az információk gyűjtésére, a 

vélemények megfogalmazására és vitákban való ütköztetésére. A tananyagtartalom nem előíró 

jellegű, inkább egyfajta étlapként értelmezhető, amelybe a készségek és képességek fejlesztése 

beágyazható. A tanulás-tanítás során kisebb csoportok önállóan feldolgozhatnak bármilyen – őket 
érdeklő – témát, az eredményeiket pedig bemutathatják egymásnak prezentációk, poszterek 
formájában. Ebben a munkaformában nem a tartalom kerül a középpontba, hanem a 
választhatóság, a feldolgozási eljárások, módszerek sokfélesége. Így mód nyílik a tárgyalt 

problémák több szempontú megközelítésére, az eltérő érdeklődésű és képességű tanulók tanulási 

szükségletéhez való alkalmazkodásra. 

A természettudomány tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi 

módon fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A természettudomány tanulásának belső motivációs bázisa a természet, az 

élő és élettelen környezeti jelenségek iránti gyermeki érdeklődés, kíváncsiság, amelyet a tantárgy 

tudatos ismeretszerzéssé alakít át. A kezdetben több támogatással, később egyre önállóbban végzett 

természettudományos megfigyelések és kísérletek alapján a tanuló átéli a tudásszerzés aktív 

folyamatát. A természettudomány vizsgálati témáit és módszereit a tanuló össze tudja kapcsolni a 

mindennapi élet kontextusaival, a tudás alkalmazhatósága az önirányító tanulás képességét is erősíti. 



 

 

A korosztály számára egy-egy maga által választott tématerület önálló feldolgozása, kutatási terv 

készítésétől kezdve a már tudományosabb igényességgel megfogalmazott következtetések levonásáig 

bejárt út jelenti a kihívást. 

A kommunikációs kompetenciák: A természettudomány tantárgy és általában a 

természettudományok azon képességeket fejlesztik, amelyek révén a tanuló megtanulja világosan, 

röviden és pontosan kifejezni saját gondolatait, megfigyeléseit és tapasztalatait. 

A digitális kompetenciák: A gyermekek számára természetes a digitális technológia jelenléte és 

aktív részesei a digitális kultúrának, ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lenne szükséges és fontos a 

digitális kompetenciáik fejlesztése. A tantárgy által felölelt tudományterületek számos lehetőséget 

kínálnak a digitális kompetenciák fejlesztésére, hiszen a technológia jól alkalmazható a megismerés, 

az együttműködés, az információk mérlegelő értelmezése, az értékelés és alkotás során, illetve a 

természettudományos gondolkodás tanításakor. 

A tanuló korosztályában pl. a digitális eszközök által megtámogatott, megfigyeléseken alapuló 

adatgyűjtés és ezek feldolgozása, az IKT eszközök által segített modellalkotás, a szimulációs és 

térinformatikai feladatok kínálnak számtalan lehetőséget a digitális kompetenciák fejlesztésére. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A természettudományok alapvetően a 

gyakorlatorientált, a tapasztalatokon alapuló tudományok, ahol a minőségi tulajdonságok mellett a 

mennyiségi viszonyok vizsgálata is elengedhetetlen. Sok esetben ez csak statisztikus gondolkodással 

lehetséges. Ugyancsak fontos cél az elemző gondolkodás kialakítása is. Mivel a természettudomány 

tantárgy alapvetően integráló jellegű, ezért szinte minden témakör fejleszti a tanuló rendszerszintű, 

komplex gondolkodását. Ez az olyan problémakörök tárgyalásánál a leghangsúlyosabb, amelyeknek 

több diszciplínát is érintő vetülete van. Ilyen például a víz vagy a levegő témaköre, vagy akár a 

globális éghajlatváltozás. A kísérletek, terepi megfigyelések számos egyedi jelenséget tárnak fel, ezek 

tanulságainak levonásához az induktív gondolkodás képességét is fejleszteni kell. 

A tanuló megismerkedik a természettudományos gondolkodás modelljeivel, valamint adatgyűjtő, 

adatelemző eszközeivel, módszereivel, az empirikus megközelítés (például kísérlet, megfigyelés, 

modellezés) alapvető eljárásaival. A modelleket és adatgyűjtő, adatelemző eszközöket, módszereket 

használva készségeket sajátít el a környező világ jelenségeinek megértéséhez. Gyakorolja az e 

jelenségek megértésére irányuló kérdések megfogalmazását, a tényeken alapuló következtetések 

levonását és az azokra alapozott döntések meghozatalát. Felismeri az összefüggéseket, a 

kölcsönhatásokat, az alkalmazandó stratégiai lépéseket; ezeket képes verbális és vizuális formában 

megjeleníteni, felhasználva az IKT nyújtotta lehetőségeket is. Az érdeklődési körébe tartozó 

területeken motivált a problémák azonosítására, kérdések megfogalmazására, objektív bizonyítékok 

keresésére és értékelésére, logikus érvelés alkalmazására, a következtetések levonására. A 

mindennapi életét érintő megalapozott információkra, tényekre és bizonyítékokra támaszkodó 

döntésekre törekszik. Az élő és élettelen természeti környezet egymásra épülő szerveződési 

szintjeinek, működésének megértése rendszerszintű, komplex gondolkodást igényel. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: Mivel a természettudomány alapvetően 

gyakorlatorientált tantárgy, a tudás elsajátításához alkalmazott módszerek között nagyon gyakran 

szerepel a társakkal együttműködést igénylő csoportmunka, amely során a tanuló felismeri feladatát, 

szerepét a csoportban, csoporttagként a társakkal együtt végez különböző tevékenységeket, illetve 

megfelelő készségek birtokában igény szerint csoportvezetői szerepet vállalhat. 

A tanuló képes érvelni, vitázni természettudományos vagy a fenntarthatóságot érintő kérdéskörben.  

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

természeti/környezeti nevelési célok eléréséhez az ismeretszerzés mellett 10–12 éves korosztályban 

kiemelt fontosságú volt a természetből érkező érzelmi hatások befogadása, amelyek akár egy életre 

is meghatározhatják a gyerekek természettudományokhoz történő hozzáállását, attitűdjét. Az érzelmi 

hatás kreatív alkotásokban került kifejezésre, amit felerősítettünk a természetben történő vizsgálódás, 

tapasztalás élményével. A 17-18 éves korosztály számára a természeti, társadalmi és kulturális 



 

 

környezet értékeinek megismerése tudatosabbá, a lakóhely értékeinek megőrzése érdekében vállalt 

aktív szerep egyre erősebbé válik. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A természettudományos diszciplínák 

közül szinte mindegyikre jellemző, hogy a nagyon komoly elméleti tudás mögött a társadalmi 

hasznosulást nagyban segítő, gyakorlati alkalmazásuk is van. Ezt az adottságot remekül ki lehet 

használni a gazdasági élet szereplőivel, gyárakkal, cégekkel történő együttműködés kialakítására, 

amelynek a természettudomány tantárgy keretein belül még elsősorban gyakorlati ismeretszerző, 

közvetlen tapasztalást segítő szerepe lehet. A jövőbeni pályaorientáció, életpálya-tervezés és 

munkavállalás szempontjából az ilyen tapasztalatok kulcsfontosságú szerepet tölthetnek be. 

Témakör neve Óraszám 

A természet megismerése    6 

Az ember környezetformáló tevékenysége    8 

Nyersanyagok, energiaforrások  10 

Változó éghajlat  10 

Az élővilág sokszínűsége    8 

Környezet és egészség  10 

Kozmikus környezetünk    6 

Jövőképek  10 

Rendszerezés, ismétlés   4 

Összes óraszám: 72 

A természet megismerése 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a természettudományokat céljaik, módszereik és eredményeik alapján el tudja helyezni a világ 
megismerési útjai között, személyes és társadalmi szempontból értékeli ennek jelentőségét; 

 a mindennapi életében is alkalmaz egyszerűbb természettudományos gondolkodási és vizsgálati 
módszereket; 

 nagyobb bizalommal fordul a tudomány, a tudósok és a tudományos bizonyítékokra alapozott 
tudás felé; 

 ismer magyar és idegen nyelvű internetes forrásokat természettudományos tárgyú 
médiatartalmak keresésére, különféle alkalmazások segítségével médiatartalmakat, 
bemutatókat hoz létre. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 források alapján összehasonlít és értékel ókori, középkori és újkori tudományos elképzeléseket, 
jelentős tudósoktól származó szövegeket; 

 tudatos stratégiaként alkalmazza a természettudományos vizsgálatok műveleteit, törekszik ezek 
minél szélesebb körű használatára; 

 elfogadja és példákkal igazolja, hogy a tudományos elméletek igazsága csak az adott kor és 
társadalom összefüggésében értelmezhető, az újabb adatok, ismeretek alapján új elméletek 
születhetnek; 

 ismeri a tudományos megismerés lényegét (objektivitás, reprodukálhatóság, ellenőrizhetőség, 
bizonyítottság), ezt szembeállítja a tudománytalan és áltudományos megközelítések ismérveivel 
(feltételezés, szubjektivitás, bizonyítatlanság), felismeri az áltudományosságra utaló jeleket; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ember önmagáról és a természeti környezetről szerzett tudásának eredete, a tudomány, a 
művészet és a vallás megismerésben játszott szerepének értékelése 

 A tudomány és a hit kérdései néhány tudós írásaiban 
 A természeti környezetbe való beilleszkedéshez szükséges tudás történeti kezdetei, az őskori 

kultúrák, természeti népek természettel kapcsolatos hitvilága, tapasztalati tudása 



 

 

 A természetfilozófia, a természettudományos gondolkodás előképeinek megjelenése az ókorban 
(görög, arab, kínai gondolkodók, világmagyarázatok) 

 A természet megfigyelése, a kísérletezés megjelenése, a középkor néhány jelentős tudósának és 
történeti mérföldkövének (pl. Galilei, Kepler, Kopernikusz, alkimisták stb.) megismerése, 
értékelése 

 A természettudományos diszciplínák kialakulására vezető okok feltárása, a fizika, a kémia, a 
biológia és a természetföldrajz vizsgálati területeinek és sajátos kutatási módszereinek 
összehasonlítása 

 A tudományos probléma általános kritériumainak megértése, a természettudományos 
megismerés tényekre alapozottságának értékelése 

 A hipotézisalkotás és annak megfigyelések, mérési adatok, kísérletezés útján történő bizonyítása 
vagy cáfolata, a következtetés és elméletalkotás módszereinek példák alapján történő elemzése, 
egységben való értelmezése 

 A tudományos igazságnak az elméletek, modellek fejlődésén, egymást váltásán alapuló 
értelmezése 

Fogalmak 

természetfilozófia, természettudomány, tudománytörténet, természettudományos probléma, 

tudományos megfigyelés, kísérlet, modell, modellváltás 

Javasolt tevékenységek 

 Őskori és ma velünk élő törzsi kultúrák természettel kapcsolatos hitvilágát (pl. a világ keletkezése, 
természeti jelenségek magyarázatát) bemutató szöveges források, képzőművészeti alkotások, 
filmek megbeszélése, a bennük lévő közös és sajátos elemek kiemelése (pl. animizmus) 

 A természetben található anyagok, élőlények megismerése és az emberi civilizáció kialakulása és 
fennmaradása közötti összefüggések példák alapján történő bemutatása (pl. ruházat, lakóhely, 
tárgyi kultúra, fegyverek, élelem) 

 Források gyűjtése, bemutatók összeállítása az ókor és a középkor nagy gondolkodóiról, 
természetfilozófiai és természettudományos világmagyarázataikról 

 Időszalag készítése a modern tudomány felé vezető út fontosabb mérföldköveiről, nagy 
tudósokról és munkásságuk lényegi jellemzőiről 

 Kísérletleírások megbeszélése, a megismerési módszerek azonosítása  
 A médiában található természettudományos témájú műsorok, szövegek, weboldalak keresése, a 

tudományosság vagy tudománytalanság jellemzőinek azonosítása, az ellenőrizhetőség és 
megbízhatóság értékelése 

 Horoszkópok összehasonlítása, ellentmondásaik kimutatása 
 Beszélgetés a tudomány és hit kérdéseinek viszonyáról 

Az ember környezetformáló tevékenysége 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 az ember és a természet viszonyát többszempontú, mérlegelő gondolkodással elemzi, értékeli; 
 történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában alkalmazza a múltbeli 

események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 
 természettudományos tájékozottsága alapján mérlegeli az emberi tevékenység szerepét a 

korunkra jellemző globális problémák (éghajlatváltozás, energiaválság, környezetszennyezés) 
kialakulásában és káros hatásainak kivédésében; 

 környezeti problémákat vizsgál, nyitott az ember természeti környezetét átalakító folyamatokat 
mérséklő kezdeményezések iránt; 

 érti és reálisan értékeli a természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, 
gyakoriságának társadalmi-gazdasági okait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

 környezeti problémák elemzésében figyelembe veszi az emberi szükségletek hierarchikus 
rendszerét, mérlegelő gondolkodással értékeli ennek fenntarthatósági kérdéseit; 

 számba veszi és elemzi a nagyléptékű környezetátalakító tevékenység legfontosabb társadalmi 
összefüggéseit; 

 néhány konkrét példán keresztül elemzi az emberi civilizáció fejlődése és környezetátalakító 
tevékenysége közötti összetett kapcsolatok történeti vonatkozásait (közlekedés, szállítás, 
hadviselés, vízhasználat); 

 érti a Föld globális népességének növekedéséből következő környezeti hatásokat, ismeri a 
demográfiai válsághelyzetek rövid és hosszú távú következményeit és kockázatait, ezeket 
összefüggésbe hozza a technológiahasználat és az életmód jellemzőivel; 

 megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel figyeli és érti a bányászat, az ipar, a közlekedés, a 
mezőgazdaság és a települések jelentősebb, természeti környezetet átalakító folyamatait, ezeket 
nemzetközi és hazai példákkal támasztja alá; 

 források segítségével feldolgoz és bemutat egy-egy aktuális nemzetközi vagy hazai, bányászat, 
ipar, közlekedés vagy mezőgazdasági eredetű környezeti káreseményt, értékeli következményeit 
és kármentesítési, rekultivációs lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi tevékenység természeti környezetre gyakorolt hatásának elemzése 
 A technológiai fejlődéssel növekvő környezetátalakító képesség történeti és jelenben 

azonosítható példáinak elemzése  
 A környezeti károk helyreállítási lehetőségeinek elemzése, a rekultiváció fogalmának 

megismerése hazai és nemzetközi példákon keresztül 
 A letelepedéssel járó környezeti hatások, a földművelés területfoglalása, a települések 

környezetbe illeszkedésének elemzése 
 A természetes életközösségeket felváltó, azokkal kapcsolatban álló mezőgazdasági és 

erdőművelési módok elterjedésének hatáselemzése, a rendszerszintű gondolkodás fejlesztése a 
természeti és társadalmi tényezők kapcsolatrendszerének értelmezésével 

 Az emberi közösségeken belüli és azok közötti, valamint a földrajzi felfedezéseknek utat nyitó 
közlekedési módok és eszközök (szárazföldi, vízi és légi közlekedés) történeti áttekintése, 
környezeti hatásuk elemzése 

 A globális népesség alakulásának, az eltartóképesség növekedésének hátterében álló okok és az 
ebből eredő környezeti következmények áttekintése 

 A világ térségeinek eltérő természeti és társadalmi-gazdasági folyamatai és válsághelyzetei 
következtében kialakuló demográfiai változások magyarázata, az összefüggésekben való 
gondolkodás fejlesztése  

 A természeti katasztrófák kialakulásának, felerősödésének, gyakoriságának társadalmi-gazdasági 
okai (túlnépesedés, mezőgazdaság, élelmiszer-termelés, ipar, szolgáltatások, lakosság), az 
összefüggések értelmezése 

 A 21. századi fogyasztói társadalom kialakulása, a Föld környezeti rendszereire, állapotára 
gyakorolt komplex hatások azonosítása 

 A mérlegelő gondolkodás és a felelős véleményalkotás fejlesztése a gazdasági, környezetvédelmi 
és fenntarthatósági érdekek és érvek mentén 

Fogalmak  

földművelési technológiák, talajművelés, öntözéses gazdálkodás, élelmiszer-termelés, hulladékok 

problémája, településfejlődés, úthálózat, folyami és tengerhajózás, légi közlekedés 

Javasolt tevékenységek 

 A természeti környezet adottságai, azok változása és a civilizációk felemelkedése és hanyatlása 
közötti összefüggések elemzése esettanulmányok alapján (pl. Húsvét-szigetek, khmer kultúra, 
folyóvölgyi társadalmak) 



 

 

 A mezőgazdasági termelés okozta környezeti problémák felismerése képek, leírások, filmek 
alapján, kialakulásuk magyarázata, mérséklésük lehetőségeinek megfogalmazása 

 A tudomány és technológia fejlődésének néhány történeti mérföldkövét bemutató források 
elemzése  

 Gondolattérkép készítése a Föld egy kiválasztott térségének demográfiai válságát okozó 
természeti, társadalmi-gazdasági és kulturális okairól 

 A fogyasztói társadalom környezeti hatását bemutató filmek megtekintése, a látottak 
megvitatása 

 Projektmunka készítése egy adott kor jellegzetes környezetformáló tevékenységéről (pl. újkőkori 
változások, fémek használatba vétele, egyszerű gépek alkalmazása, víz- és szélenergia munkába 
állítása) 

Nyersanyagok, energiaforrások 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex 
gondolkodás módszereit; 

 felismeri a körfolyamatok fenntarthatósági előnyeit, az energiáról alkotott elképzeléseiben 
hangsúlyosabbá válik a megújuló, nem kimerülő formákról való gondolkodás; 

 a gazdaság energia- és nyersanyag-felhasználásával kapcsolatos aktuális híreket, információkat 
értékel, véleményében környezeti szemlélet érvényesül. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri napjaink legjelentősebb ipari nyersanyagait (ércek és nemércek) és fosszilis 
energiahordozóit, érti a felhasználásukhoz kapcsolódó gazdasági és technológiai 
összefüggéseket; 

 adatokat gyűjt a 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagairól, elemzi az ipari 
nyersanyagok kitermelésével és felhasználásával kapcsolatos környezeti problémákat, illetve az 
újrahasznosítás lehetőségeit; 

 érti a nyersanyag, a fosszilis energiahordozók és az azokat felhasználók térbeli elhelyezkedésének 
összefüggéseit, átlátja az ebből adódó konfliktusokat; 

 rendszerszinten átlátja a bányászat, energia-előállítás, ipar, hulladéklerakás vertikum 
összefüggéseit, regionális és globális következményeit; 

 az energiagazdálkodással összefüggő problémák elemzésében figyelembe veszi a hatékonyság, 
takarékosság lehetőségeit is; 

 felelősséggel figyeli és értékeli a fosszilis és megújuló energiahordozók napjaink 
energiagazdálkodásában betöltött szerepének alakulását, tapasztalatait a klímaváltozással 
összefüggésben elemzi; 

 ismeri a megújuló energiaforrásokat, valamint az ezekhez való hozzáférés térbeli különbségeit, 
illetve a felhasználás esetleges korlátait; 

 érti a másodlagos nyersanyagok felhasználásának fenntarthatósági, környezeti előnyeit, 
példákkal igazolja ennek technológiai lehetőségeit és korlátait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rendszerszintű gondolkodás fejlesztése az igények és a Föld természeti erőforrásai adta 
lehetőségek mennyiségi, minőségi és térbeli kapcsolatrendszerének, változásának elemzésével 

 A természetben és a gazdasági életben megfigyelhető lineáris és körfolyamatok összehasonlítása, 
a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggések elemzése 

 Az energia- és nyersanyagszektornak a természeti lehetőségek és a társadalmi, politikai, 
gazdasági környezet között ütközőzónaként való értelmezése 



 

 

 A fosszilis energiahordozók típusai (kőszén, uránérc, hagyományos és nem hagyományos 
szénhidrogének), példák és térbeli előfordulásuk, kitermelési lehetőségek és korlátok 
áttekintése, környezeti problémák elemzése 

 A fosszilis és megújuló energiahordozók és a klímaváltozás kapcsolatrendszerének megértésén 
alapuló környezeti szemléletformálás 

 A megújuló (alternatív) energiaforrások típusai, felhasználási lehetőségei, a biomassza alapú 
energiatermelés elemzése 

 Ipari nyersanyagok: ércek és nemércek, kitermelésük és felhasználásuk környezeti problémái és 
azok kezelése 

 A 21. századi technológiák kulcsfontosságú alapanyagai, a járműgyártás, a félvezetőipar 
nyersanyagszükséglete, környezeti hatása (pl. Li, ritkaföldfémek stb.)  

 A másodlagos nyersanyagok használatával összefüggő szemlélet fejlesztése, az újrahasznosítás 
lehetőségeinek áttekintése, a körfolyamatok jelentőségének és feltételeinek felismerése 

Fogalmak 

nyersanyag, másodlagos nyersanyag, érc, megújuló és fosszilis energiahordozó, biomassza, 

újrahasznosítás, körfolyamat, energiagazdálkodás, hulladékgazdálkodás, környezetvédelem 

Javasolt tevékenységek 

 Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a nyersanyagigények időbeli 
változásával kapcsolatban 

 Adatgyűjtés hagyományos vagy online sajtótermékekből a kőolaj 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 
 Termékéletút elemzése valamely, a mindennapi környezetünkben előforduló tárgy, eszköz, 

fogyasztási cikk kapcsán 
 Példák keresése lakóhelyünk környezetében az alternatív energia hasznosítására, egy-egy ilyen 

létesítmény felkeresése 
 Saját lakóház energetikai korszerűsítésének megtervezése bekerülési adatokkal alátámasztva 

Változó éghajlat 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 környezeti kérdések vizsgálata során igényli és alkalmazza a rendszerszintű, komplex 
gondolkodás módszereit; 

 tényekre alapozottan, több szempontú gondolkodással vizsgálja a globális környezeti 
problémákat, tartózkodik az egyoldalú véleményalkotástól, törekszik az álhírek, manipulatív 
közlések veszélyeinek felismerésére; 

 egységben alkalmazza a személyes, családi, nemzeti, regionális és globális szintű szempontokat, 
adott probléma esetében azonosítja annak releváns szintjét; 

 történeti szemlélete tágabb, a jelenről és a jövőről való gondolkodásában alkalmazza a múltbeli 
események, fejlődési mérföldkövek tanulságait; 

 érti az éghajlatváltozás (természetes és antropogén) folyamatát és ok-okozati összefüggéseit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti az üvegházhatás fizikai, kémiai és földtudományi hátterét, ismeri a legfontosabb 
üvegházhatású gázokat és azok eredetét, változó szintjét; 

 egységes rendszerként értelmezi a Földre a Napból érkező hő következtében kialakult áramlási 
rendszereket, következtet ezek éghajlatmódosító hatására; 



 

 

 vizsgálja a Föld éghajlatának hosszabb és rövidebb időtávú, természetes jellegű változását, 
felismeri, hogy az emberi tevékenységből is következhet éghajlatváltoztató hatás; 

 reálisan látja az éghajlatváltozás következményeit, ennek különböző megjelenési formáit és 
mértékét a Föld különböző pontjain, ismeri az alkalmazkodás lehetséges módjait; 

 érti, hogy a már bekövetkezett, illetve a jövőben várható éghajlatváltozás kezelése egyszerre 
igényli a megelőzés, a csökkentés és az alkalmazkodás lehetőségeinek keresését; 

 érti az éghajlat várható alakulását vizsgáló számítógépes klímamodellek működését, főbb 
elemeit, elfogadja, hogy ezek eredményei valószínűségi jellegűek; 

 ismeri az éghajlatváltozás mérséklésére tett nemzetközi és hazai kezdeményezéseket, reálisan 
értékeli személyes szerepvállalási lehetőségeit a kérdésben. 

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 kibocsátásának összefüggése kapcsán 

 Információk keresése a múltban lezajlott klímaváltozásokról, ezek lehetséges okainak, a 
történelem alakulására gyakorolt hatásának elemzése 

 A múltbeli és a jelenlegi éghajlatváltozás különböző földrajzi övekben mutatkozó jeleinek 
azonosítása 

 Az időjárás és az éghajlatváltozás előrejelzési módszereinek összehasonlítása, a valószínűségi 
gondolkodás fejlesztése, a nemzetközi tudományos összefogás szerepének értékelése 

 Az éghajlatváltozás társadalmi-gazdasági következményeinek (pl. energiafelhasználás, 
élelmiszer-termelés, vízhasználat, biodiverzitás, turizmus, közlekedés, migráció, gazdasági károk) 
magyarázata 

 Az éghajlatváltozás Kárpát-medencében várható következményeinek elemzése 
 Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz – az egyén és a közösségek lehetőségei, az éghajlatváltozás 

megállítására irányuló nemzetközi összefogás szükségességének felismerése 
 A Föld globális hőszállítási rendszerei, szélrendszerek, tengeri áramlatok kialakulásának 

magyarázata, a Föld éghajlatának és időjárásának alakulásában játszott szerepük értékelése (pl. 
Golf-áramlat, magaslégköri futóáramlások, El Niño, La Niña jelenségek) 

 Az éghajlatváltozás életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, a természetes 
életközösségekben lejátszódó alkalmazkodási folyamatok példáinak megbeszélése 

 A térségünkben a klímaváltozás miatt terjedőben lévő fertőző betegségek főbb jellemzői 
(fertőzési források, átviteli módok, egyéni és közösségi védelem) 

 Mérséklés vagy alkalmazkodás: tudományos, társadalmi, gazdasági és kulturális válaszok 
keresése, elemzése 
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poláris cellák, légkörzés, tengeráramlás, üvegházhatás (ÜHG), éghajlatváltozás, középkori meleg 

időszak, kis jégkorszak, klímamodell 

Javasolt tevékenységek 

 Az éghajlati rendszer elemeit, azok összefüggését, a benne zajló energiaáramlást bemutató ábrák 
elemzése, rajzolása csoportmunkában 

 Az emberi tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásának, következményeinek bemutatása és 
rendszerezése adatok, bizonyítékok alapján 

 Az utolsó jégkorszakot követő éghajlatváltozások bizonyítékainak értelmezése ábrák, 
szemelvények alapján 

 A Föld legsebezhetőbb helyein bekövetkező problémák összegyűjtése (pl. tengerszint-
emelkedés, elsivatagosodás, jégolvadás), előfordulásuk ábrázolása térképen 

 Adatgyűjtés és vita az üvegházgázok kibocsátásának okairól, a kibocsátás csökkentésének 
lehetőségeiről 



 

 

 Információgyűjtés a légköri összetétel és az éghajlat kapcsolatáról a földtörténeti és történelmi 
korokból 

 A klímaváltozással kapcsolatos aktuális híradások (újságcikkek, digitális hírportálok cikkei, 
médiatartalmak) keresése 

 A számítógépes klímamodellek természeti összetevőinek (alrendszereinek) azonosítása, a 
növekvő összetettség felismerése 

 Az éghajlati szimulációkban alkalmazott társadalmi, gazdasági forgatókönyvek összehasonlítása 
 Beszélgetés a klímaváltozás következményeiről és az alkalmazkodás lehetséges módjairól az 

egyén és a társadalom szintjén 
 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 

Az élővilág sokszínűsége 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 elmélyültebb tudással, megnövekedett érdeklődéssel és felelősséggel fordul az élővilág 
sokszínűsége felé, felfedezi az ebben rejlő esztétikai szépséget, növekszik az érzelmi gazdagsága, 
belső harmóniája; 

 komplexebb képet alkot az ember és az élő természet kapcsolatáról, tényekre alapozottan, 
mérlegelő gondolkodással értékeli az erről szóló híreket, környezetében megfigyelt jelenségeket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 képeken, filmeken, leírásokban és saját megfigyelései során felismeri a Föld nagy biomjait, ismeri 
ezek elhelyezkedését a Földön, a területük gazdasági és társadalmi helyzetét összefüggésbe 
hozza a várható jövőjükkel; 

 konkrét példákkal támasztja alá az éghajlatváltozásnak az élővilágra gyakorolt hatását; 
 tudatosabban figyeli a lakókörnyezetében élő növény- és állatvilágot, ismeri ezek védettségi 

helyzetét, igyekszik megőrizni a természeti értékeket; 
 érti a környezeti minőséget jellemző főbb adatok jelentőségét, ismeri a levegő, a vizek és a talaj 

legfontosabb minőségjelzőit, ezek alapján következtet az élővilágra gyakorolt hatásukra; 
 kommunikációjában megfelelően használ természetvédelemmel kapcsolatos szakkifejezéseket 

(pl. biodiverzitás, ökológiai egyensúly, invazív faj…), környezeti kérdésekben vállalja a vitát, 
tényekre alapozottan érvel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 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 vizek minőségére vonatkozó állapotjelzők, vizsgálati adatok elemzése, a vízminőség 
életközösségekre gyakorolt hatásának elemzése, következtetések megfogalmazása 

 A lakóhely/iskola környezetét jellemző abiotikus tényezők és az ott előforduló élővilág 
megfigyelése, kapcsolatuk sokoldalú elemzése  

 A városi környezet sajátos élőhelyeinek azonosítása, néhány városlakó állatfaj megfigyelése, a 
kertes övezetek és közparkok néhány jellegzetes növénycsoportjának, állatfajának felismerése 

 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  



 

 

 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  
 A környezet- és természetvédelem feladatainak, tevékenységének konkrét példák alapján való 

elemzése 
 Az aktív és a passzív környezet- és természetvédelem összehasonlítása 
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bioszféra, biodiverzitás, biotikus és abiotikus környezeti tényezők, mikroklíma, vízminőség, 

talajminőség, levegőminőség, alkalmazkodás, természetvédelem, környezetvédelem 

Javasolt tevékenységek 

 Egy érdekes életközösséget bemutató kiselőadás készítése és bemutatása csoportmunkában 
 Természetfilmek megnézése, a látottak alapján az életközösségeket bemutató jegyzetek, fogalmi 

térképek készítése, táplálkozási piramis rajzolása 
 Kirándulásokon, családi utazásokon készült természetfotók bemutatása, a biológiai ismeretek 

alapján történő megbeszélése 
 Az élővilág állapotát bemutató műholdfelvételek keresése, a változásra utaló jelek megbeszélése 

(pl. amazonasi erdőirtás, erdőtüzek, sivatagok terjedése) 
 Természetfotók, tájleírások, művészeti ábrázolások keresése, készítése, az élmények 

megbeszélése 
 Az életközösségek biológiai egyensúlyát veszélyeztető biodiverzitás-csökkenés (pl. tarvágásos 

erdőgazdálkodás), illetve az azt helyreállító természetvédelmi beavatkozási lehetőségek 
megvitatása esettanulmányok, filmek alapján A fajok sokféleségének megőrzése mellett érvelő, 
fotókkal, videókkal, grafikonokkal illusztrált bemutató összeállítása, projektmunka elkészítése 

 Forráskutatás az élőlények kipusztulásának okairól, a Vörös könyv elemzése 
 Természetfilmek elemzése filmnapló készítése és bemutatása 
 Plakát tervezése „A Föld és az élet megóvása” témakörben 

Környezet és egészség 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 felismeri az egészséges környezet személyes, családi és társadalmi jelentőségét, figyeli, keresi és 
értékeli a környezeti állapotról elérhető információkat, ezek alapján az egészséggel kapcsolatos 
következtetéseket fogalmaz meg; 

 az egészséget generációkon átívelő fogalomként értelmezi, érti a biológiai mechanizmusok, a 
természeti és társadalmi környezet ebben játszott szerepét; 

 valószínűségi gondolkodással kezeli a betegségekre, függőségekre való hajlam és ezek 
bekövetkezésének kérdését, rendelkezik a megelőzést támogató szemlélettel, tudással.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudatosan értékeli a lakókörnyezetének levegőminőségére vonatkozó információkat, érti a 
szmogriadó különféle fokozatai esetén elrendelt intézkedések célját, támogatja a települési 
levegőminőség védelmét szolgáló intézkedéseket, adott esetben maga is kezdeményez; 

 reálisan értékeli a talaj meghatározó szerepét a tiszta, egészséges élelmiszer-termelésben, ismer 
a talajminőséget veszélyeztető antropogén folyamatokat; 

 ismeri az ívóvíz meghatározó forrásait (felszín alatti vizek, felszíni vizek), példák alapján 
bemutatja az ivóvíz minőségét veszélyeztető emberi tevékenységeket; 

 érti, hogy a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos megbetegedésekben szerepük lehet a 
környezet bizonyos hatásainak, igyekszik ezeket csökkenteni, elkerülni; 



 

 

 étkezésében tudatosabban követi az egészségmegőrzés elveit, ügyel az élelmiszer-biztonsági 
szabályok betartására; 

 ismeri a függőség veszélyeit, törekszik az egészségkárosító szenvedélyek elkerülésére; 
 tájékozott a szervi és pszichés betegségek korai felismerésének jelentőségéről, ismeri a 

legfontosabb tüneteket, jelentkezésük esetén szakszerű segítséget kér. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az egészséges környezet fenntarthatósági kritériumként való értelmezése  
 A lakóhelyiségek levegőminőségét befolyásoló hatások, gyakoribb légszennyező anyagok, 

forrásaik és egészségügyi hatásaik megismerése 
 A települési lakóövezetek levegőminőségi tényezői, a légszennyező anyagoknak való hosszú távú 

kitettség egészségkárosító hatásainak felismerése 
 Az ívóvíz meghatározó forrásai (felszín alatti vizek, felszíni vizek), az ivóvíz minőségét 

veszélyeztető emberi tevékenységek 
 A talaj mint a környezet fő szűrő és detoxikáló rendszere, a talaj szerepe a felszín alatti vizek 

(ivóvíz) védelmében 
 A talajminőség szerepe a tiszta és egészséges élelmiszer-termelésben, a talajminőséget 

veszélyeztető antropogén folyamatok 
 Az egészségmegőrzést, a betegségek megelőzését, az utódgenerációk védelmét szolgáló életvitel 

(epigenetikai hatás) jellemzőinek azonosítása (táplálkozás, mozgás, mentálhigiéné)  
 A szív- és érrendszeri betegségek életmóddal, környezeti minőséggel összefüggő kockázati 

tényezőinek feltárása, a megelőzés lehetőségeinek megbeszélése 
 A rákbetegségek megelőzési lehetőségeinek felismerése, a betegség kialakulásában szerepet 

játszó környezeti tényezők azonosítása 
 A betegségekre való hajlam és a környezet és életvitel közötti összefüggés vizsgálata  
 Az élelmiszer-biztonság fogalmának értelmezése, tényezőinek és felelősségeinek azonosítása, 

jelentőségének értékelése 
 Az élelmiszerek minőségmegőrzését befolyásoló tényezők azonosítása, a tárolás és tartósítás 

eljárásainak megismerése 
 A dohányzás káros hatásainak összegyűjtése, a dohányzási szokásokra vonatkozó hazai és 

nemzetközi adatok elemzése 
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betegség, egészség, életvitel, megelőzés, mentálhigiéné, rákbetegség, hajlam, örökölhetőség, életvitel 

Javasolt tevékenységek 

 Levegőminőségi adatbázisok keresése, az adatok értelmezése, az egészségmegőrzéssel 
kapcsolatos következtetések levonása, cselekvési lehetőségek, intézkedési kezdeményezések 
megtervezése 

 Az ivóvíz minőségével kapcsolatos tények, adatok gyűjtése, a tévhitek megbeszélése 
 A dohányzás kultúrtörténetének, a függőség kialakulásának és kezelésének, a dohányzás élettani 

hatásainak és egészségkárosító következményeinek példák alapján történő bemutatása 
 Kérdőíves (anonim) felmérés a dohányzási szokásokról és a kockázatok ismeretéről 
 Az ivóvíz minőségére, felhasználására, a szennyvizek kezelésére és elhelyezésére vonatkozó 

vizsgálati adatok elemzése, következtetések megfogalmazása 
 A rákbetegségek és a környezeti hatások kapcsolatát bemutató ismeretterjesztő cikk értelmezése 
 A fertőző betegségekkel, járványokkal kapcsolatos történelmi áttekintő házi dolgozat, kiselőadás 

készítése 
 Egy lakás, lakóház vagy település a fenntarthatóság szempontjait tükröző tervezési 

szempontjainak összegyűjtése, tervvázlat készítése és megvitatása csoportmunkában 
 Esettanulmány elkészítése egy betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, diagnosztika, gyógyulás 

folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, megelőzhetőség, örökölhetőség  



 

 

 Esettanulmány elkészítése egy táplálkozási betegséggel kapcsolatban: okok, tünetek, 
diagnosztika, gyógyulás folyamata, a betegség lefolyása, lehetséges következményei, 
megelőzhetőség, örökölhetőség 

Kozmikus környezetünk 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 felismeri a Föld és kozmikus környezete közötti szoros kapcsolatot, a természettudomány 
lehetőségeit e kapcsolatokban rejlő lehetőségek megvalósításában;   

 helyesen értelmezi a Nap és a Naprendszer jelenségeit, folyamatait, azok földi hatásait; 
 érti a Világegyetem tér- és időbeli léptékeit; 
 nyitott a csillagászattal, kozmikus környezetünkkel kapcsolatos hírek, újdonságok iránt. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elhelyezi a Földet a Világegyetemben és a Naprendszerben; 
 ismeri a Föld, a Hold és a bolygók legfontosabb jellemzőit, mozgásait, valamint ezek 

következményeit, összefüggéseit; 
 ismeri a napfény különféle tartományainak pozitív és káros földi hatásait, értékeli a földi élet 

kialakulásában és fennmaradásában játszott szerepét; 
 ismeri a Föld kozmikus hatások elleni védőernyőit, különös tekintettel az ózonpajzs szerepére, az 

azt károsító antropogén folyamatokra és következményeire; 
 érti a mesterséges égitestek (műholdak) jelentőségét és szerepét a mindennapi életben;  
 ismeri az űrfelvételek sajátosságait, alkalmazási területeit; 
 képes egyszerű online, szabadfelhasználású szoftverek segítségével egyszerű feladatok 

megoldására. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A Föld helye a Naprendszer bolygói között, az „élet zónájának” értelmezése 
 A Nap energiatermelése, csillagként való életútja 
 A napfény különféle tartományainak földi hatásai (látható fény és fotoszintézis, UV védelem, 

infravörös hősugárzás) 
 A Hold keletkezésére vonatkozó elmélet melletti csillagászati, kőzettani érvek áttekintése, a Hold 

és a földi élet közötti kapcsolatok felismerése (pl. biológiai ciklusok, árapály hatása) 
 A Föld kozmikus hatások elleni védőernyői (részecskesugárzás és mágneses övezet, UV sugárzás 

és ózonpajzs, meteorok és légkör) 
 A műholdak által a Föld állapotáról szerezhető információk típusainak azonosítása, a jelenlegi 

folyamatokkal és a jövő előrejelzésével összefüggő jelentőségük értékelése 
 A témakörhöz kapcsolódó online, szabadfelhasználású szoftverek alkalmazása 
 Optikai és rádiótávcsövek, űrtávcsövek és szerepük a csillagászati kutatásban 
 A Földön kívüli életformák utáni kutatás céljainak, módszereinek, eddigi és a jövőben várható 

eredményeinek áttekintése, értelmezése, a „marsi élet” (pl. Mars-csatornák) körüli vita 
megismerése 

 A Földön kívüli térben, égitesteken folytatandó gazdasági tevékenység lehetőségei 
(nyersanyagok bányászata, különleges anyagok előállítása stb.), az ezzel kapcsolatos nemzetközi 
jogi szabályozás kérdése 

 Az aszteroidabecsapódások földtörténeti jelentősége (pl. víz, szervesanyag-beszállítás), egy mai 
becsapódási esemény valószínűsége, lehetséges következményei, az elhárítás módszerei 

Fogalmak  

kozmikus sugárzás, bolygó, mellékbolygó (hold), meteor/meteorit, aszteroida, üstökös 

Javasolt tevékenységek 

 Projektek, prezentációk, egyéni és csoportos munkák ajánlott témái:  
‐ 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 és földtudományi 

hátteréről 

‐ Egy meteorbecsapódás megakadályozásának lehetőségei   

‐ Adatgyűjtés a Földre potenciálisan veszélyes égitestekről, az ezeket vizsgáló csillagászati 

módszerekről, műszerekről 

‐ Vita a kréta–tercier kihalási eseményről, érvek és ellenérvek gyűjtése 

Jövőképek 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 érti az éghajlatváltozással átalakuló földi folyamatok várható gazdasági, társadalmi és biztonsági 
következményeit; 

 érti az ökológiai lábnyom (hulladéklábnyom, vízlábnyom) fogalmát, helyesen értékeli ennek 
térbeli különbségeit a Földön és jelentőségét a jövőnk alakulását illetően; 

 ismeri az urbanizáció mértéke várható növekedésének hatásait, véleményt fogalmaz meg az 
élhető és fenntartható települések jellemzőivel kapcsolatban. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példák segítségével bemutatja a közeljövő lehetséges legfontosabb szintetikus anyagait; 
 ismeri az alapvető ásványok és kőzetek, fosszilis energiahordozók 21. századi hasznosítási 

trendjeit, tájékozott az ásványvagyon kimerülési prognózisait illetően, átlátja az ebből eredő 
konfliktusforrásokat;  

 reálisan értékeli a hulladékelhelyezés környezeti problémáit, az ebből származó hosszú távú 
kockázatokat, átlátja a probléma mérséklésében a személyes szerepvállalás lehetőségeit; 

 érti a globális hálózatok kialakulásának folyamatait, az ebben rejlő veszélyeket; 
 képes saját ökológiai lábnyomának kiszámítására, helyesen értékeli a változtatási lehetőségeit. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A technológiai fejlődés jövőformáló hatása, a lehetőségek, korlátok és veszélyek áttekintése 
(közlekedési eszközök és módok, munkakörnyezet és robotizáció, infokommunikáció) 

 A biológiailag nem lebomló anyagok (kőolajalapú polimer műanyagok) problémáját érintő 
megoldási lehetőségek áttekintése (lebomló műanyagok, génszerkesztett mikrobiális 
technológiák) 

 A Föld globális népességének várható alakulása, a növekedés hajtóerői, korlátjai és 
következményei 

 A számítógépes klímamodellek összetevőinek folyamatos bővülése, a szimulációk valószínűségi 
előrejelzései különféle társadalmi és gazdasági forgatókönyvek esetén 

 Az éghajlatváltozással átalakuló Föld (pl. jégmentes Északi-sarkvidék, tartós hőség és vízhiány) 
várható gazdasági, társadalmi és biztonsági kérdéseinek elemzése 

 A növekvő adatmennyiség feldolgozásának módszerei (big data technológiák), az ebben rejlő 
előnyök és veszélyek  

 A globális hálózatok (közlekedés és szállítás, internet, világkereskedelem) jövőbeli szerepének 
elemzése 

Fogalmak  

számítógépes modell, szimuláció, előrejelzés 

Javasolt tevékenységek 

 A Föld és az emberiség lehetséges jövőjét bemutató 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, akik sokat tettek vagy tesznek a Föld élhető 

jövőjéért 
 Minielőadás és gyakorlati foglalkozás szervezése óvodás vagy általános iskolás korosztálynak az 

„Élhető Föld” témakörében 
 A jelenkori városfejlesztés előremutató, követhető példáinak keresése, esetleírások, filmek 

elemzése 
 Vita a növekvő adatmennyiség felhasználásában rejlő lehetőségekről és a megfontolandó 

kockázatokról 
 A 3D nyomtatási technológia által elérhető előnyök és kockázatok megvitatása (pl. 

anyagtakarékosság, szakmák változása) 
 A hagyományos és az elektromos autó hatásfokának összehasonlítása megadott műszaki 

paraméterek alapján, egy autó hatásfokának becslése 
 Különböző GPS alapú helymeghatározó applikációk összehasonlítása, mérési pontosságuk 

becslése, a kapcsolatban részt vevő műholdak adatainak összehasonlítása 
 Adatgyűjtés projektmunka keretében, táblázatkészítés, összehasonlítás a haditechnikában 

szereplő pusztító energiák tekintetében az íjtól a nukleáris fegyverekig 
 

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 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 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. 

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. 

9. évfolyam 



 

 

Témakör neve Óraszám 

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 14 

Kémiai átalakulások 20 

Rendszerezés, ismétlés   2 

Összes óraszám: 36 

TÉMAKÖR: Az anyagok szerkezete és tulajdonságai 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; 

 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 

 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 

 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 20 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;  

 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 

 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. évfolyam 

Témakör neve Óraszám 

A szén egyszerű szerves vegyületei 25 

Az életműködések kémiai alapjai   9 

Elemek és szervetlen vegyületeik 17 

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban 12 

Környezeti kémia és környezetvédelem   5 



 

 

Rendszerezés, ismétlés   4 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: A szén egyszerű szerves vegyületei 25 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; 

 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 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 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 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?” 

TÉMAKÖR: Elemek és szervetlen vegyületeik 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 

 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) 

 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 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; 

 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; 

 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 

 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 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; 

 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 

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 

11. évfolyam 

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. 

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. 

Témakör neve Óraszám 

Kémia mindenhol 18 

Különleges és veszélyes anyagok 19 

Kémiai mítoszok nyomában 17 

Utazás a Nobel-díj körül   6 

Az egyetlen járható út: a fenntarthatóság   8 

Rendszerezés, ismétlés   4 

Összes óraszám 72 

TÉMAKÖR: Kémia mindenhol 18 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. 

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 

 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 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; 

 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 

 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 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; 

 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 

 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 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 

 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 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 



 

 

 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 
 

Kémia fakultáció: 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az érettségire 

 

FIZIKA 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által 

feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk 

kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és 

képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a 

korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, 

valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi 

vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése 

gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák 

(környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak 

megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely 

alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 

foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában 

kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” 

kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból 



 

 

kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” 

kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges 

működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását 

megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és 

modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több 

tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 

természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése 

és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a 

számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak 

a modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a 

vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás 

lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, a 

fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató értékeléssel 

valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell vonatkoznia, s 

kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés 

bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán 

indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, 

csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák 

elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát 

nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, 

hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú 

visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, 

nem megfelelően kialakított, nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés 

nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek 

figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban 

megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem 

kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az 

eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a 

megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok 

megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika 

mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási 

eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét 

– a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák 

használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok 

tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az 

alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró 

adatbázisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;  

− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a főként 

magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  



 

 

− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további 

magyarázatra szoruló részeket;  

− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására 

prezentációt készít;  

− 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;  

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az 

adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például hang 

és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között. 

 

9–10. évfolyam 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás szerint a fizika tantárgy tanítására a 9. 

évfolyamon heti 2, a 10. évfolyamon heti 3 órában kerülhet sor. A kerettanterv témakörei a 

mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, hogy a diákok 

fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban megfigyelt, 

megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg képletekre 

koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika szemléletű 

képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy az 

összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai 

gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként 

megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos 

vitát, támogatva a tudományos megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő 

élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran 

kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése 

helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó 

kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, a 

kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű 

tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és 

törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a 

kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, 

s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt 

kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. A projekt 

mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív tanulás lehetőségét 

megadja. 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és 

kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és 

képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. 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 kis csoportokban végzett projektmunka, az 

életkori sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is. 



 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a 

témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

 

Témakör neve Óraszám 

9. évfolyam  

Egyszerű mozgások (1, 2)  12 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 12 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 12 

Az energia (1, 7) 10 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Gyakorlás, ismétlés 4 

9. évfolyam összesen: 72 

10. évfolyam  

Gépek (1, 4, 5) 9 

Szikrák, villámok (1, 5) 10 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5) 14 

Generátorok és motorok (1, 5) 10 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6) 14 

Képek és látás (1, 4, 5, 6) 10 

Az atomok és a fény (1, 5, 8) 9 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9) 12 

A Világegyetem megismerése (1, 9) 14 

Gyakorlás, ismétlés 6 

10. évfolyam összesen:  108 

 

9. ÉVFOLYAM (72 óra) 

Témakör: Egyszerű mozgások 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 



 

 

 tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű 

mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez 

szükséges időt; 

 ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 

sebességet számolni; 

 egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

 A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

 Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 

kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

 A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

 Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi 

erő vizsgálatával  

 Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

 Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

 A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

 Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

 Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Javasolt tevékenységek 

 Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott 

pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével 

 Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

 Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése 

különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 

megállapítása 

 Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának 

témakörében 

 Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Témakör: Ismétlődő mozgások 12 óra 

Tanulási eredmények 

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



 

 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló 

tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő 

és gyorsulás fogalmának segítségével 

 A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

 A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a 

Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

 Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

 A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, 

a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

 A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-

idő függvény elemzése.  

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a 

rugó által kifejtett erő 

Javasolt tevékenységek 

 Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a 

jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

 Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 



 

 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

 egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános 

érvényességét; 

 tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 

erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 

fizikai elveit; 

 tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

 ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, 

ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 

megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

 A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 

 A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 

hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

 A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az 

áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

 A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai 

nyomás, felhajtó erő 

Javasolt tevékenységek 

 Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 



 

 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl. 

változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

 Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

 Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott 

cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

Témakör: Az energia  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti 

energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

 A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

 A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

 Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

 Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

 A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

 Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

 Az energia szállításának lehetőségei 

 A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

 Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 



 

 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

 Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandóról 

 Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

Témakör: A melegítés és hűtés következményei 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, 

hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

 ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány 

hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a 

fajhő;  

 tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, 

szublimáció); 

 tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti 

magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat 

végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

 ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban 

(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

 Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és 

értelmezése 



 

 

 Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a 

folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

 Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

 Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 

megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet 

változásának szempontjából 

 A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

 A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

 A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

 A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, 

halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

Javasolt tevékenységek 

 A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az 

elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb 

kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

 A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz 

segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások 

dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése 

közben 

Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a 

hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 



 

 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával 

kapcsolatban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

 A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

 Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 

páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

 Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

 A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

 A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 

 A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, 

jéghegyek  

 Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Javasolt tevékenységek 

 A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása 

önálló kísérletezés segítségével 

 Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a 

hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

 Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a 

Titanic elsüllyedésében 

 A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával 

vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 

 A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet 

összehasonlítása 

 A tanteremben található levegő tömegének becslés 

 

10. ÉVFOLYAM (102 óra) 

Témakör: Gépek  9 óra 

Tanulási eredmények 

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

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi 

eszközeinkben; 



 

 

− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

 Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

 Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

 A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

 Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

 Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

 Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

 Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés 

fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

 A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 

 Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) 

megfigyelése és működésének magyarázata 

 Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

 Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, 

megértése 

Témakör: Szikrák, villámok 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

− ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező 

testek közötti erő meghatározására; 

− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  



 

 

 A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a 

csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

 Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

 Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

 Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek 

segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

 A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, 

elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Javasolt tevékenységek 

 Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), 

ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény 

érzékeltetése 

 Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 

 Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

 A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 

 Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  14 óra 

Tanulási eredmények  

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

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes 

elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás 

fogalmát; 

− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-

, mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 



 

 

− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás 

meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és 

a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

 A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok, 

napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

 Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

 Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség 

és az ellenállás meghatározására  

 Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

 A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 

 A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

 A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a 

joule kapcsolata 

 Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

 Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

 Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak 

bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos 

kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

 Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. 

burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

 Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség 

és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

 Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 



 

 

 Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

Témakör: Generátorok és motorok 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses 

mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, 

a váltakozó áram fogalmát; 

 érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított 

mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

 Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása 

révén  

 Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell 

készítése  vagy tanulmányozása  

 Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

 A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

 A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

 A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

 Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,  

elektromotor, transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

 Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a 

dinamójáról 

 A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

 Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, 

párhuzamos vezetők közötti erők)  

 Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével 

 A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában 

 Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten 

található videók segítségével 



 

 

 Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló 

eszközök felhasználásával 

 Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez használt 

eszközök megfigyelése a környezetben 

Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban  14 óra 

Tanulási eredmények  

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

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, 

mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, 

a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a terjedési 

sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének 

eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, 

ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a 

mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), 

azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó 

egyszerű számításokat végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

 Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

 Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése 

 Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

 Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

 A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

 A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai 

magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

 A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

 Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

 Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése 

 Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, 

lézer, holográfia 



 

 

Javasolt tevékenységek 

 Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, 

normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a 

zajártalomról 

 Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük) 

 Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

 Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása 

 Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők 

alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

Témakör: Képek és látás 10 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák 

(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és 

homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű 

kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

 Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben 

 A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

 A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

 A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

 Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

 Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

 Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott 

színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 



 

 

Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; 

valódi és látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

 A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

 Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a 

világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

 Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

Témakör: Az atomok és a fény 9 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott 

magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt, látja 

a modellek hiányosságait;  

 ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség) 

 A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a 

megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

 Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

 Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp 

nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével 



 

 

 A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény 

frekvenciájának segítségével 

 A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének 

ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

 Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével 

kapcsolatban 

 Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső, 

halogén izzó) 

Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Javasolt tevékenységek 

 Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen 

eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.) 

 Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis 

legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

 Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről 

(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

 A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető 

működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

 Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes 

portálok stílusában 

Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a 

jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak gazdasági, 

társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel 

Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, 

Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

 ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris kölcsönhatás 

jellemzőit;  

 ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és 

tulajdonságait; 

 ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

 átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati 

megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok 

energiatermelésének lényegét;  

 érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének 

problémáit; 

 ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

 Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

 Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége  

 A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és 

stabilitásának tanulmányozása 

 A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével 

 Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak 

előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

 Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

 Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni 

védekezés lehetőségei 

 Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

 Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-

sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

Javasolt tevékenységek 

 A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

 Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz 

hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 

 Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

 Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita 

ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 

 Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és 

mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  A 

jelentősebb erőművek helye, fényképe 

 Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát 

érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző 



 

 

cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és 

melyek nem 

Témakör: A Világegyetem megismerése 14 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az űrkutatás 

tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a 

galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét 

a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, 

a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között 

hat; 

 érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező 

szerepét a gravitációs erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet 

legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, 

hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag, 

élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok 

lehetséges fejlődési folyamatait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

 A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség 

 A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye 

 Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

 A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai 

környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 



 

 

 A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

 A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról 

 Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz 

ismertetése 

 A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

 A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

 A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

 Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

 Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság 

kritériumai  

 Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az 

emberiség előtt álló kihívásokról  

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök, 

csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 

Javasolt tevékenységek 

 Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati 

bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

 Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), 

vita a filmjelenet hitelességéről 

 Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján 

 Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

 Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 

11. évfolyam 

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. 

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. 



 

 

Témakör neve 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 

Rendszerezés, ismétlés   4 

Összes óraszám: 72 

TÉMAKÖR: Mindennapi természeti jelenségek, melyek a hírekben szerepelnek 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 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 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. 

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 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: 

 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 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; 

 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 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 

 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 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 11 óra 

Tanulási eredmények 

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

 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 

 

Fizika fakultáció: 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az érettségire 

 

BIOLÓGIA 

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. 

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.  

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. 

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 élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 10 

A sejt és a genom szerveződése és működése 12 

Sejtek és szövetek 10 

Élet és energia   8 

Az élet eredete és feltételei   4 

3. Az életközösségek 

jellemzői és típusai 

Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az 

életközösségek biológiai sokfélesége 

12 

4. Öröklődés és evolúció 

5. A biotechnológia 

módszerei és alkalmazása 

A változékonyság molekuláris alapjai 12 

Egyedszintű öröklődés 12 

A biológiai evolúció 10 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

A Föld és a Kárpát-medence értékei 10 

 Rendszerezés, ismétlés   5 

 Összes óraszám: 108 

Témakör: A biológia tudománya 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására 
vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 
megfigyeléseket és méréseket végez; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 
módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a biológiai kutatások alapvető céljait, legfontosabb területeit, értékeli az élet 
megértésében, az élővilág megismerésében és megóvásában játszott szerepét; 

 példákkal igazolja a biológiai ismereteknek a világképünk és a technológia fejlődésében betöltött 
szerepét, gazdasági és társadalmi jelentőségét; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 
képességét életvitelének alakításában is alkalmazza. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A biológiai kutatások alapvető céljainak, világképünket és mindennapi életünket alakító 
eredményeinek tudománytörténeti példákkal való bemutatása 

 A tudományos vizsgálatok menetének ismerete, vizsgálatokban való tudatos alkalmazása és 
nyomon követése kísérletelemzésekben 

 A biológiai vizsgálatok során alkalmazható, egyszerűbb laboratóriumi és terepmunkára alkalmas 
eszközök ismerete, vizsgálatok esetében a megfelelő kiválasztása és használata 

 A tudományos gondolkodás műveleteiről szerzett alapszintű ismeret, a műveletek 
alkalmazásában való jártasság, adott probléma esetén a célravezető módszer kiválasztása és 
alkalmazása 

 Az ismeretszerzésben és a problémamegoldásban a másokkal való együttműködés 
fontosságának felismerése, a közös munkában való aktív szerepvállalás 

 Tényekre alapozott, koherens érvelés, véleményalkotás és mások meghallgatásának képessége 



 

 

 Kísérleti megfigyelések, mérési és statisztikai adatok megfelelő rögzítése, rendezése és 
feldolgozása, az ebből levonható következtetések és további kutatási kérdések megfogalmazása 

 A modern biológia kulcsterületeinek, ezek technológiai lehetőségeinek ismerete, a kutatás és 
alkalmazás etikai, társadalmi-gazdasági kérdéseiben véleményalkotási és vitaképesség 

 A népszerűsítő és a tudományos igényű információs forrásokról való tájékozottság, az álhírek, 
áltudományos közlések felismerése, velük szemben tényekre alapozott kritikai érvelés.   
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kutatási kérdés, hipotézis, kísérlet, kísérleti változó, valószínűség, rendszerbiológia, molekuláris 

biológia, biotechnológia, bioetika, bioinformatika, bionika 

Javasolt tevékenységek 

 A tudományos gondolkodás műveleteinek tudatos alkalmazása konkrét példán és/vagy egy 
tudós munkásságának bemutatásán keresztül 

 A hétköznapi és a tudományos megfigyelés összehasonlítása, konkrét példa bemutatása 

 Strukturált, félig strukturált vagy nem strukturált (a csoport készségszintjétől függően) biológiai 
kísérlet kivitelezése, jegyzőkönyv készítése, a kísérleti eredmények értékelése és publikálása 

 Irányított kutatási terv elkészítése, hipotézis önálló felállítása, a függő és független változók 
megállapítása, projektmunka elkészítése 

 Biológiai kutatóintézet (valós vagy virtuális) meglátogatása, beszámoló készítése a kutatási 
területekről és módszerekről  

 Egy-egy tudós megszemélyesítésével kerekasztal-beszélgetés egy tudományos problémáról  

 Bionikai alkalmazások példáinak keresése, kiselőadás, házi dolgozat készítése (pl. strukturális 
bionika, szenzorbionika) 

 Természettudományos ismeretterjesztő folyóiratok cikkeinek feldolgozása, kivonat, reflexió 
írása 

Témakör: Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 
normál működési állapotának fenntartásában;  

 megérti, miért és hogyan mehetnek végbe viszonylag alacsony hőmérsékleten, nagy sebességgel 
kémiai reakciók a sejtekben, vizsgálja az enzimműködést befolyásoló tényezőket. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 felismeri a szerveződési szintek atomoktól a bioszféráig való egymásba épülését, tudja a 
biológiai problémákat és magyarázatokat a megfelelő szinttel összefüggésben értelmezni; 

 tényekkel bizonyítja az élőlények elemi összetételének hasonlóságát, a biogén elemek, a víz, az 
ATP és a makromolekulák élő szervezetekben betöltött alapvető szerepét, és ezt összefüggésbe 
hozza kémiai felépítésükkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A szerveződési szintek hierarchikus és rendszerszemléletű elvének felismerése a tanulók által 
ismert, felidézett társadalmi, gazdasági, technológiai vagy természeti rendszerek példái alapján 

 Az energiáról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, az energiafajták és átalakítási módok 
áttekintése példák alapján, a fény, a kémiai és a biológiai energia összefüggésbe hozása  



 

 

 Az információról meglévő tanulói tudás felszínre hozása, a sokféleséggel és a rendezettséggel 
való kapcsolat felismerése mindennapi példák és természeti jelenségek értelmezése alapján 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 Biogén elemek kimutatása növényi és állati eredetű szervekből (levél, csont) 

 Szerves makromolekulák kimutatása (pl. biuret-próba, Fehling-reakció) 

 Enzimműködés vizsgálata (pl. hidrogén-peroxid-kataláz, keményítő-nyálamiláz) különböző 
környezeti feltételek (változó beállítások) között 

 A fehérjék szerkezetét befolyásoló tényezők vizsgálata (pl. tojásfehérje-oldattal) 

 Diffúzióval és ozmózissal kapcsolatos kísérletek elvégzése és/vagy értelmezése 

 Programvezérelt, automatizált technológiai rendszerek (pl. klíma, mosógép, ABS fékrendszer 
stb.) keresése és elemzése, összehasonlítása az élő rendszerek valamely részműködésével, a 
szabályozás és vezérlés közötti különbségek megbeszélése  

Témakör: A sejt és a genom szerveződése és működése 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  

 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 

Javasolt 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 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. 

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 

Javasolt tevékenységek 



 

 

 A (transzmissziós) fénymikroszkóp felépítésének és működésének megbeszélése, 
alkalmazásának gyakorlása 

 Növényi szövetek mikroszkópos vizsgálata önálló metszetkészítéssel, rajzolás és fotózás 
mobiltelefonnal  

 Növénytani szervpreparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Állati szövetek mikroszkópos vizsgálata, rajzolás és fotózás mobiltelefonnal  

 Állattani preparátumok főbb szövettípusainak tanulmányozása, jellemzése 

 Daganatos elváltozásokról, diagnosztikáról, kezelésről kiselőadás, csoportmunka 

Témakör: Élet és energia 8 óra 

Tanulási eredmények 

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására 
vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 
megfigyeléseket és méréseket végez; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 
hálózatot elemez; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 
módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri és példákkal bizonyítja az élőlények szén- és energiaforrásainak különféle lehetőségeit, az 
anyagcseretípusok közötti különbséget; 

 vázlatrajzok, folyamatábrák és animációk alapján értelmezi a biológiai energiaátalakítás 
sejtszintű folyamatait, azonosítja a fotoszintézis és a sejtlégzés fő szakaszainak sejten belüli 
helyét és struktúráit, a fontosabb anyagokat és az energiaátalakítás jellemzőit; 

 a sejtszintű anyagcsere-folyamatok alapján magyarázza a növények és állatok közötti ökológiai 
szintű kapcsolatot, a termelő és fogyasztó szervezetek közötti anyagforgalmat; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 
biológiai vizsgálatokat, projekteket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fotoszintézis biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének 
ismerete, fő szakaszainak elkülönítése 

 Az erjesztés és a sejtlégzés megkülönböztetése, az erjesztés biológiai előfordulásának és 
technológiai alkalmazásának ismerete, példákkal való igazolása 

 A sejtlégzés biológiai szerepének érvekkel való igazolása, a folyamat alapegyenletének ismerete, 
fő szakaszainak elkülönítése 

 Folyamatábrák elemzése és készítése a fotoszintézis és a (sejt)légzés fő szakaszairól, a 
folyamatok vizualizálása és értelmezése 

 Kísérletek tervezése, elvégzése a fotoszintézis és a (sejt)légzés vizsgálatára, kutatási kérdések 
megfogalmazása, változók beállítása, adatok rögzítése és elemzése, következtetések levonása 

 Az életközösségek anyag- és energiaforgalmának megértése, a szénkörforgás diagramon való 
ábrázolása, a sejtszintű folyamatokkal való kapcsolatba hozása 
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autotróf és heterotróf, kemotróf és fototróf, biológiai energia és ATP, fotoszintézis, erjedés, 

sejtlégzés, aerob és anaerob folyamat, szénkörforgás 



 

 

Javasolt tevékenységek 

 Levél keresztmetszetének vizsgálata modell vagy ábra, illetve önállóan készített metszet alapján 

 Gázcserenyílások eloszlásának, nyitódásának és záródásának mikroszkópos vizsgálata (ozmózis)  

 Színtestek azonosítása mikroszkópos vizsgálatokban, aktivitásuk vizsgálata a levél színén 
takarásos (árnyék) módszerrel 

 Levélkivonat készítése, növényi színanyagok papírkromatográfiás vizsgálata  

 A fotoszintézis mértékének a fény erősségétől, színétől való függését vizsgáló kísérletek 
tervezése és kivitelezése 

 A szén-dioxid-mennyiség fotoszintézis intenzitására gyakorolt hatásának kísérleti vizsgálata 

 A fotoszintézis során keletkező oxigén kimutatása 

 Csírázás, illetve emberi légzés során keletkező szén-dioxid kimutatása meszes vízzel 

 Keményítő kimutatása levélben 

 Élesztőgombák alkoholos erjesztésének környezeti tényezőit vizsgáló kísérletek elvégzése 

 Anyagcseretípusok vizsgálata hétköznapi példákon keresztül (baktériumok szerepe az 
élelmiszeriparban, mezőgazdaságban stb.) 

Témakör: Az élet eredete és feltételei 4 óra 

Tanulási eredmények 

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 
szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 ki tudja fejteni, hogy a sejt az élő szervezetek szerkezeti és működési egysége. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a földi élet keletkezését biológiai kísérletek és elméletek alapján magyarázza, erről 
megfogalmazza személyes véleményét is; 

 megkülönbözteti a valódi és az ősbaktérium fogalmát, tudja, hogy ezek az élővilág két külön 
rendszertani csoportjába tartoznak, érti és tényekkel igazolja az ősbaktériumok különleges 
élőhelyeken való életképességét; 

 biológiai és csillagászati tények alapján mérlegeli a földön kívüli élet valószínűsíthető feltételeit 
és lehetőségeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az élő állapot és kialakulásának magyarázása életkritériumok, a baktériumok sejtszerkezete 
alapján 

 Az ősbaktériumok különleges élőhelyeken való életképességének példákkal való igazolása 

 A Naprendszeren belüli és azon kívüli élet kutatási céljának, feltételezéseinek és eddigi 
eredményeinek ismerete 
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őslégkör, ősóceán, RNS-világ, prokarióta sejt, anaerob anyagcsere, cianobaktérium, UV-sugárzás és 

ózonpajzs, kozmikus sugárzás és földmágnesség, ősbaktérium, földön kívüli életlehetőségek 

Javasolt tevékenységek 

 Az élet kialakulására vonatkozó néhány elmélet összevetése vita során, önálló (tudományos 
érvekkel alátámasztott) vélemény megfogalmazása 



 

 

 A Miller-kísérletet bemutató ábrák, videók keresése, a modellrendszerként való értelmezés és 
az eredmények kritikai elemzése kiselőadás vagy házi dolgozat formájában 

 A sejtek kialakulása az ősóceánban – videó megtekintése, közös értelmezés 

 Az ősbaktériumok egy-egy jellegzetes csoportját és élőhelyeét bemutató kiselőadás készítése 
(pl. Yellowstone parki hőforrások baktériumai, Holt-tengeri sókedvelő baktériumok, mélytengeri 
kénalapú életformák) 

 A földön kívüli élet kutatásáról szóló információk keresése, a célok, módszerek és eddigi 
eredmények összefoglalása (pl. üstökösszondák, Mars-kutatás, exobolygók felfedezése) 

Témakör: Az élőhelyek jellemzői, alkalmazkodás, az életközösségek biológiai sokfélesége 

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; 

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 az elvégzett vagy elemzett biológiai vizsgálatok során elvégzi az adatrögzítés és -rendezés 
műveleteit, ennek alapján tényekkel alátámasztott következtetéseket von le; 

 felismeri a természetes élőhelyeket veszélyeztető tényezőket, kifejti álláspontját az 
élőhelyvédelem szükségességéről, egyéni és társadalmi megvalósításának lehetőségeiről; 

 érti az ökológiai rendszerek működése (anyagkörforgás, energiaáramlás) és a biológiai 
sokféleség közötti kapcsolatot, konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, 
hálózatot elemez; 

 a valós és virtuális tanulási közösségekben, másokkal együttműködve megtervez és kivitelez 
biológiai vizsgálatokat, projekteket; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 
megalapozott érveket keres. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 példákkal mutatja be a fontosabb hazai szárazföldi és vizes életközösségek típusait, azok 
jellemzőit és előfordulásait; 

 másokkal együttműködve megtervezi és kivitelezi lakóhelye környezeti állapotának eseti vagy 
hosszabb idejű vizsgálatát, értékeli a kapott eredményeket; 

 megfigyelések, leírások és videók alapján azonosítja a populációk közötti kölcsönhatások 
típusait, az ezzel összefüggő etológiai jellemzőket, bemutatja ezek jellegét, jelentőségét; 

 érti az ökológiai mutatókkal, bioindikációs vizsgálatokkal megvalósuló környezeti 
állapotelemzések céljait, adott esetben alkalmazza azok módszereit; 

 ismeri a levegő-, a víz- és a talajszennyezés forrásait, a szennyező anyagok típusait és példáit, 
konkrét esetek alapján elemzi az életközösségekre gyakorolt hatásukat; 

 felismeri és példákkal igazolja az állatok viselkedésének a környezethez való alkalmazkodásban 
játszott szerepét; 

 érti a biológiai sokféleség fogalmát, értékeli a bioszféra stabilitásának megőrzésében játszott 
szerepét, érti az ökológiai rendszerek működése és a biológiai sokféleség közötti kapcsolatot, 
konkrét életközösségek vizsgálata alapján táplálkozási piramist, hálózatot elemez; 

 érti az ökológiai egyensúly fogalmát, értékeli a jelentőségét, példákkal igazolja az egyensúly 
felborulásának lehetséges következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 

 

 Az élettelen környezeti tényező fogalmának ismerete és összekapcsolása az élettani és ökológiai 
tűrőképességgel 

 A környezeti tűrőképesség általános értelmezése, típusok azonosítása példák alapján 

 Élőhelyek fény-, hőmérsékleti, vízellátási és talajminőségi viszonyainak vizsgálat 

 A levegő kémiai, fizikai jellemzőinek vizsgálata, az élőlényekre gyakorolt hatásuk elemzése 

 Az édesvízi és tengeri élőhelyek vízminőségét befolyásoló tényezők elemzése példákon keresztül 

 A talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, minőségi jellemzőinek ismerete, főbb talajtípusok 
összehasonlítása 

 A környezet eltartóképességének elemzése 

 A biológiai óra és a környezeti ciklusok (napi, éves) közötti összefüggés megértése, az aszpektus 
értelmezése 

 Az életközösségek hosszabb távú, nem ciklikus időbeli változásának vizsgálata, a szukcesszió 
folyamatának értelmezése 

 Az élőlények bioszférában történő elterjedését befolyásoló tényezők elemzése 

 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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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 

Javasolt 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 változékonyság molekuláris alapjai 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; 

 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 

 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 

Javasolt tevékenységek 

 Tanulóknak szóló, epigenetikával foglalkozó online oldalak  animációinak, video- és 
ábraanyagainak áttekintése, a látottak értelmezése 

 A növényi géntechnológia néhány ismert alkalmazási példájának (pl. Bt-toxin bevitel, aranyrizs, 
érésgátlás, stressztűrő fajták stb.) bemutatása, az előnyök és kockázatok kritikai elemzése 

 A génmódosított haszonnövényekkel és -állatokkal kapcsolatos  érvelés 

 DNS kimutatása egyszerű vizsgálattal (pl. banánból) 

Témakör: Egyedszintű öröklődés 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)  

 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 



 

 

Javasolt 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 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: 

 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 

Javasolt 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: A Föld és a Kárpát-medence értékei 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; 



 

 

 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; 

 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 

Javasolt 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 

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 10 

III. Érzékelés, szabályozás 12 

Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai   7 

A viselkedés biológiai alapjai, a lelki egyensúly és a 

testi állapot összefüggése 

11 

Az egészségügyi rendszer, elsősegélynyújtás 10 

7. A bioszféra egyensúlya, 

fenntarthatóság 

Ember és bioszféra – fenntarthatóság 11 

 Rendszerezés, ismétlés   5 

 Összes óraszám: 72 

Témakör: Az emberi szervezet felépítése és működése – I. Testkép, testalkat, mozgásképesség 

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. 

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 

Javasolt 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 10 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 

Javasolt 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 12 óra 

Tanulási eredmények  

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

 azonosítja és vizsgálható formában megfogalmazza a természettudományos problémákat, 
biológiai és más természettudományi területről kiválasztja a jelenségek magyarázatához 
szükséges tényeket és ismereteket; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 



 

 

 a vizsgált biológiai jelenségek magyarázatára előfeltevést fogalmaz meg, ennek bizonyítására 
vagy cáfolatára kísérletet tervez és kivitelez, azonosítja és beállítja a kísérleti változókat, 
megfigyeléseket és méréseket végez; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 
normál működési állapotának fenntartásában; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 egyénileg és másokkal együttműködve célszerűen és biztonságosan alkalmaz biológiai vizsgálati 
módszereket, ismeri a fénymikroszkóp működésének alapelvét, képes azt használni; 

 megérti a környezeti állapot és az ember egészsége közötti összefüggéseket, azonosítja az 
ember egészségét veszélyeztető tényezőket, felismeri a megelőzés lehetőségeit, érvényesíti az 
elővigyázatosság elvét; 

 a szervrendszerek felépítésének és működésének elemzése alapján magyarázza az emberi 
szervezet anyagforgalmi, energetikai és információs működésének biológiai alapjait. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az ideg-, hormon- és immunrendszer elemzése alapján magyarázza az emberi szervezet 
információs rendszerének biológiai alapjait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A bőr, a szem és a fül felépítése és érzékelő működésének vizsgálata, a leggyakoribb érzékszervi 
megbetegedések okainak és megelőzési lehetőségeinek áttekintése 

 Reflextípusok megkülönböztetése, elvégzett reflexvizsgálatok értelmezése 

 A hormonrendszer szabályozó szerepének értelmezése, az agyalapi mirigy, a mellékvese, a 
hasnyálmirigy és a pajzsmirigy által termelt hormonok hatásainak elemzése 

 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 

Javasolt 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 7 óra 

Tanulási eredmények  

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

 biológiai vonatkozású adatokat elemez, megfelelő formába rendez, ábrázol, ezek alapján 
előrejelzéseket, következtetéseket fogalmaz meg, a már ábrázolt adatokat értelmezi; 

 biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozás szerepét az élő rendszerek 
normál működési állapotának fenntartásában; 

 tájékozódik a biotechnológia és a bioetika kérdéseiben, ezekről folyó vitákban tudományosan 
megalapozott érveket alkot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a férfi és a női nemi szervek felépítését és működését, a másodlagos nemi jellegeket és 
azok kialakulási folyamatát, ismereteit összekapcsolja a szaporító szervrendszer 
egészségtanával; 

 biológiai ismereteit is figyelembe véve értékeli az emberi szexualitás párkapcsolattal és tudatos 
családtervezéssel összefüggő jelentőségét; 

 megérti a fogamzásgátlók hatékonyságáról szóló információkat, a személyre szabott, orvosilag 
ellenőrzött fogamzásgátlás fontosságát; 

 ismeri a fogamzás feltételeit, a terhesség jeleit, bemutatja a magzat fejlődésének szakaszait, 
értékeli a terhesség alatti egészséges életmód jelentőségét;  

 felsorolja az emberi egyedfejlődés főbb szakaszait, magyarázza, hogyan és miért változik a 
szervezetünk az életkor előrehaladásával, értékeli a fejlődési szakaszok egészségvédelmi 
szempontjait, önmagát is elhelyezve ebben a rendszerben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi nemek kromoszómák (X, Y) általi meghatározottságának ismerete 

 A nemi jellegek és működések hormonok általi szabályozottságának megértése, a főbb 
hormonok és hatásaik azonosítása 

 Az elsődleges és másodlagos nemi jelleg fogalmi értelmezése, biológiai szempontú leírása 

 A női és a férfi szaporodási szervrendszer szerveinek (külső és belső nemi szervek) megismerése, 
a felépítés és a működés összekapcsolása 

 A menstruációs ciklus hormonális szabályozásának értelmezése 

 Az emberi szexualitás, a nemi kapcsolatok biológiai alapjainak megismerése, a szexualitás egyéni 
boldogsággal, párkapcsolatokkal összefüggő funkcióinak megbeszélése 

 A biztonságos nemi élet fontosságának felismerése, a nemi betegségek megelőzési módjainak 
megismerése, a nemi higiénia gyakorlati szempontjainak áttekintése 

 A családtervezésről meglévő előzetes tudás felszínre hozása, etikai szempontú megbeszélése 

 Mechanikai és hormonális fogamzásgátlás mechanizmusainak értelmezése és elemzése 

 A fogamzás feltételeinek, folyamatának megismerése, a terhesség kezdeti jeleinek 
megbeszélése, a terhességi vizsgálatok biológiai hátterének értelmezése 



 

 

 A terhességi szűrővizsgálatok formáinak megismerése és összehasonlítása 

 A várandósság alatti élettani, hormonális változások értelmezése és elemzése 

 Az embrionális és a magzati fejlődés biológiai történéseinek elemzése, a folyamatok anatómiai 
és időbeli elhelyezése 

 A szülés szakaszai, a folyamat során végbemenő élettani változások, működések elemzése 

 A születés utáni egyedfejlődés főbb szakaszainak vázlatos áttekintése, a jellegzetes élettani és 
pszichikai változások azonosítása 

 A gyermekek megfelelő testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését biztosító családi és 
társadalmi hatások megbeszélése 

 A gyermekgondozás társadalmi szinten kialakult segítő szolgálatainak és egyéb formáinak 
áttekintése, a gyermekorvosi és a védőnői hálózat működésének megismerése 

 A veleszületett rendellenességek biológiai hátterének értelmezése, a gyakoribb formák 
bemutatása, az ezzel kapcsolatos genetikai és magzati vizsgálati lehetőségek áttekintése 
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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 

Javasolt 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 11 óra 

Tanulási eredmények  

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

 az élő rendszerek vizsgálata során felismeri az analógiákat, korrelációkat, alkalmazza a 
statisztikus és a rendszerszintű gondolkodás műveleteit, kritikusan és kreatívan mérlegeli a 
lehetőségeket, bizonyítékokra alapozva érvel, több szempontot is figyelembe vesz; 

 a biológiai jelenségek vizsgálata során digitális szöveget, képet, videót keres, értelmez és 
felhasznál, vizsgálja azok megbízhatóságát, jogszerű és etikus felhasználhatóságát; 

 ismeri a tudományos és áltudományos közlések lényegi jellemzőit, ezek megkülönböztetésének 
képességét életvitelének alakításában is alkalmazza; 

 értékeli és példákkal igazolja a különféle szintű biológiai szabályozások szerepét az élő 
rendszerek normál működési állapotának fenntartásában;  



 

 

 ismer és alkalmaz az egészségi állapot jelzésében, a betegségek felismerésében vagy 
egészségügyi vészhelyzetek kezelésében segítséget nyújtó mobiltelefonos applikációkat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 a biológiai működések alapján magyarázza a stressz fogalmát, felismeri a tartós stressz 
egészségre gyakorolt káros hatásait, igyekszik azt elkerülni, csökkenteni; 

 ismeri a gondolkodási folyamatokat és az érzelmi és motivációs működéseket meghatározó 
tényezőket, értékeli az érzelmi és az értelmi fejlődés kapcsolatát; 

 ismeri a mentális egészség jellemzőit, megérti annak feltételeit, ezek alapján megtervezi az 
egészségmegőrző magatartásához szükséges életviteli elemeket; 

 megérti az idegsejtek közötti jelátviteli folyamatokat, és kapcsolatba hozza azokat a tanulás és 
emlékezés folyamataival, a drogok hatásmechanizmusával; 

 az agy felépítése és funkciója alapján magyarázza az információk feldolgozásával, a tanulással 
összefüggő folyamatokat, értékeli a tanulási képesség jelentőségét az egyén és a közösség 
szempontjából; 

 biológiai folyamatok alapján magyarázza a függőség kialakulását, felismeri a függőségekre 
vezető tényezőket, ezek kockázatait és következményeit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az emberi viselkedés biológiai gyökereinek és emberi sajátosságainak elemzése az állatok 
viselkedésével történő összehasonlítás és az evolúciós megközelítés alapján 

 A stresszhatás mértékétől és időtartamától függő élettani, viselkedésbeli változások 
(vészreakció, szimpatikus túlsúly) felismerése és megkülönböztetése, a legális stresszoldás 
melletti érvelés 

 A gondolkodás folyamatát meghatározó tényezők bemutatása egy konkrét esetre (probléma 
megoldására) alkalmazva 

 A mentális egészséget is figyelembe vevő (saját, családtag, barát) egészségmegőrző program 
megtervezése, bemutatása, mobiltelefonos applikációk felhasználása 

 A drogok és más függőségek okozta hatások jeleinek és mechanizmusainak értelmezése 

 Az idegsejt ingerelhetőségének magyarázása, fő funkcióinak értelmezése (információfelvétel, -
feldolgozás, -továbbítás, -átadás), kapcsolata a tanulási és emlékezési folyamatokkal 

 Az idegsejtek hálózatokba szerveződésének megértése, a magasabb rendű működésekben 
játszott szerepük értékelése 

 Esettanulmányok, mobiltelefonos applikációk, képek alapján annak megértése, hogy a 
halántéklebenynek a memória kialakításában, a homloklebenynek (neokortex) a kognitív 
funkciókban van kiemelkedő szerepe 

 A tanulás biológiai funkcióinak bemutatása, az eltérő tanulási képesség lehetséges okainak és 
formáinak feltérképezése, a következmények megvitatása 

 A függőségek összekapcsolása biológiai tényezőkkel (genetikai hajlamok, egyes agyterületek 
szinapszisainak megváltozása), a függőségekből eredő kockázatok, következmények felismerése 
esettanulmányok alapján 
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öröklött és tanult viselkedési elemek, agresszió, altruizmus, stressz, gondolkodás, agykéreg, 

szinapszis, idegsejthálózat, mentálhigiéné, motiváció, tanulás, emlékezés, érzelmek, drog, függőség 

Javasolt 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 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; 

 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 

 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 
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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 

Javasolt 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: Ember és bioszféra – fenntarthatóság 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. 

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 
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globális éghajlatváltozás, üvegházgázok, klímamodellek, fenntarthatóság, ökológiai gazdálkodás, 

biogazdálkodás, élőhely-degradáció és -védelem, invazív faj, természetvédelmi törvény, „big data” 

Javasolt 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 

11. évfolyam 

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.  

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. 

Témakör neve 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 6 

Szenvedélyeink nyomában 6 

Ételek, élelmiszerek, táplálkozás 6 

Az egészséges környezet 6 



 

 

Genetikai örökségünk 6 

Biológia és jövő 5 

Rendszerezés, ismétlés 4 

Összes óraszám: 72 

Témakör: A mi bolygónk: Az élet története 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 
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élet, életfeltételek, evolúció, földtörténeti időskála, prekambrium, kambrium, kemoszintézis, 

fotoszintézis, sztromatolit, kihalási esemény 

Javasolt tevékenységek 

 Az élet jellemzőinek megfigyelése választott élőlényeken  

 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 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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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 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; 

– 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 

 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 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  

 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 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  



 

 

 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 6 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; 

 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 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 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 6 óra 

Tanulási eredmények 

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

 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 
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 élelmiszer, étel, tápanyag, éhínség, ételtartósítás, tenyésztés, termesztés, helyi eredetű 
élelmiszerek, élelmiszer-biztonság, élelmiszer-fenntarthatóság 

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 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; 

 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  
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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 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; 

 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 
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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 

 A génvizsgálatokkal kapcsolatos egyéni és társadalmi előnyök és kockázatok megbeszélése 

TÉMAKÖR: Biológia és jövő 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 
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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 

 

Biológia fakultáció: 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az érettségire 

 

FÖLDRAJZ 

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. 

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. 

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. 

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 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; 

– 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. 

9. évfolyam 

Témakör neve 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 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 17 

Összes óraszám 72 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 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 

– 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 

– 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 

A kőzetburok 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 

– 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 

A légkör 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. 

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  

– 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 

A vízburok 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) 
– 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 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 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 
– 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 

– 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 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 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 

– 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 

Témakör: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 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; 

– 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 
– 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 

– 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 
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Összes óraszám 36 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 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, 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 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 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; 

– 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 

– 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 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 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 

– 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 

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  
– 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 

11. évfolyam 

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 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. 
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Összes óraszám 72 

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények, átalakuló 

fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 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 

– 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 

Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai 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 

– 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 

Demográfiai válsághelyzetek és következményei 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   

– 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) 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a hálózatosodás – 

dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények 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. 

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 

Az éghajlatváltozás kérdései 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; 

– 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 

– 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 

A víz, mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi vonatkozásai 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 
– 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) 

Hulladéktermelés és –felhasználás 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 
– 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 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 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) 
– 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) 

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 7 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 

– 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 
 

Földrajz fakultáció: 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az érettségire 

 

ELSŐ IDEGEN NYELV (ANGOL) 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

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

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

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

fejezni. 

A 9-12. 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 idegen nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

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. 

 

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. 

 

Óraszámok 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

  9. évf. 4 óra 144 óra 

10. évf. 4 óra 144 óra 

11. évf. 5 óra 180 óra 

12. évf. 5 óra 155 óra 

 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, 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 9-10. évfolyamokra 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

‐ bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 
Smith to you.) 

‐ telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  
‐ elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 
‐ ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
‐ nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 
‐ aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 
‐ üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
‐ megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 
‐ beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 
‐ elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 
‐ kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 
‐ mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 
‐ beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
‐ együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
‐ szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
‐ segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-up 

instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
‐ segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help 

you with your homework. Thanks, that sounds great.) 
‐ tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 
‐ reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 
‐ engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open the 

window? Please, don’t, I’m cold.) 
‐ feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 



 

 

‐ ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s why.) 
‐ magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 
‐ emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 
‐ elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 
‐ érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 
‐ bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 
Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) Present 
Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for a long 
time?);  

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I ate 
bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 
her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going 
to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous (This time 
tomorrow I will be skiing in Austria.) 

‐ modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 
’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be 
able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ 
(Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have /might have’ 
(She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

‐ múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 
would always tell us stories.) 

‐ feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 
‐ függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him to 

stop it.) 
‐ függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 
‐ szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 
‐ mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 
(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

‐ minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest 
girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 
fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it 
like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

‐ térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 
downstairs, abroad) 

‐ időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 
every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 
to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has just 
entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 
időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day 
after tomorrow, the other day, during the winter) 



 

 

‐ logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
‐ szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

‐ birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 
of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

‐ visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

‐ az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 
‐ az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 
‐ az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakör neve 
Óraszám 

9. évf. 10. évf. 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 26 26 

Environment and nature 15 15 

School and education   7   7 

Holidays, travelling, tourism   7   7 

Public matters, entertainment 15 15 

English and language learning 15 15 

Intercultural topics   7   7 

Cross-curricular topics and activities 10 10 

Current topics 15 15 

Science and technology, Communication   7   7 

Gaining and sharing knowledge 20 20 

Összes óraszám 144 144 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra + 26 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 
témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 
megfelelően alkalmazza; 

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

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 
során; 



 

 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 
körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 
releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 
célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 
használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 
family relations, friends, famous people 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 
wider environment, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and 
family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 
positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 
Javasolt tevékenységek 

 Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  
o közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 
o névadási szokások a családon belül  
o érdekes családi történetek a múltból 
o Jövőképem (plakát, prezentáció) 
o példaképem, ill.egy híres ember élete 

 internetes kutató munka 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 
o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

 Szerepjáték:  
o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  
o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 



 

 

 Közvélemény kutatás:  
o hobbik, érdeklődési körök 

Environment and nature 15 óra + 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; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 
elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o eltűnő növények 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 
o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

 Kiselőadás/prezentáció készítése:  
o veszélyben a földünk 
o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

 Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 



 

 

o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

School and education 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 
tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 
történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 
institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 
studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 
school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in Hungary 
and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 
extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 
knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során. 

Javasolt 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 
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? 
o Milyen a jó tanár? 

 Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

Holidays, travelling, tourism 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 
témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 
travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary 
and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

Javasolt 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 felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

 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.) 

 Vitafórum 
o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 

 Szituációs játék  
o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Public matters, entertainment 15 óra + 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 
és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 
of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 
restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 
ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, giving 
directions, giving information, presenting sights 



 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free time 
activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer 
games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 

 Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

 Vitakészség fejlesztése 
o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

 egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

 egy rövid angol novella órai feldolgozása 

English and language learning 15 óra + 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 
és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 



 

 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 
hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 
kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 
kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 
tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 
language learning strategies, languages, autonomous learning 

 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 jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 
o a magyar és az angol 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  



 

 

 Íráskészség fejesztése 
o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 
o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

Intercultural topics 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közösség 
szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 
countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: 
o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

 Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

 Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 Vitafórum 
o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

Cross-curricular topics and activities 10 óra + 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; 



 

 

 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. 

Javasolt tevékenységek 

 Projekt munka (egyéni) 
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 
o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 

témaköreiről 

 Vitafórum 
o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Current topics 15 óra+ 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 
tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 
események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 
értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 
események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

 videók megtekintése  
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 



 

 

 Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
o az újságcikkek stilusa szerkezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Science and technology, Communication 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 
elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 
everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 
technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 
networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  
o a közlekedést 
o a házimunkát  
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 

Gaining and sharing knowledge 20 óra + 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hallott 
szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

Javasolt 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 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
 

11–12. 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 11-12. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

 álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 

 érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We should 
keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

 egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 
You’ve persuaded me.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 
but … I agree to some extent, but…)   

 mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 
why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 
completely disagree. You must be joking.) 

 konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 
diagram proves that …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 
doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

 érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

 szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

 dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

 javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 
excellent. That’s a good idea, but…)  

 információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 
time, would you?) 

 egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 
something?) 

 segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 
No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 
I’ll have finished cooking by then.)  

 jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 
(I was going to help her. I was about to leave.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 
for two years before I passed my exam.) 

 feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 
time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  



 

 

 függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 
to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered 
to take me home. She told me to take him home.) 

 vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 
really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

 közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

 műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

 igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

 szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 
however…) 

 inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 
seen such a beautiful landscape.) 

 képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 
hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

 visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 
születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 
szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakör neve 
Óraszá 

11. évf. 12. évf. 

Personal topics: family relations, lifestyle 15 12 

Environment and nature 10   9 

Holidays, travelling, tourism 10   9 

Public matters, entertainment 10   9 

English and language learning 15 12 

Intercultural topics 15 12 

Cross-curricular topics and activities 15 12 

Current topics 15 12 

Science and technology, Communication 10   9 

People and society 10   9 

Financial matters 10   9 

Carreer and employment 10   9 

Gaining and sharing knowledge 15 12 

Final exam preparation 20 20 

Összes óraszám 180 155 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 
elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 



 

 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 
használatával; 

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

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 
természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 
family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 
people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 
wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 
accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and 
family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 
habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 
to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 
responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 
characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 
tématartományban. 

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: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes 
és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 
ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interakciót 
folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interakciót 
folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 
természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 



 

 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 
environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 
o Természeti kincsek Magyarországon 
o Mindennapi természetvédelem 

 Csoportos projektmunka  
o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 Kutatómunka az interneten 
o alternatív energiaforrások 
o globális felmelegedés 
o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 



 

 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides, 
public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 
travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary 
and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, new 
areas in tourism: wellness, language learning 

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 
turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Szerepjáték  
o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 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 
o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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 az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 
esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 
interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 
háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 
public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 
public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country 
life  

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 
ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: administration, 
services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, services 

 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 

o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

 Szerepjáték 
o útbaigazítás kérése és adása 

 Vitafórum 
o GPS vagy útbaigazítás? 
o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 
stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 
kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 
interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 
lehetőségeket; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 
language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

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? 
o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 
kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytat 
írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé teszik 
azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 
udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  



 

 

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 
célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 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 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  
o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 
o Miért vált az angol világnyelvvé? 

 internetes kutatómunka  
o egy célnyelvi ország gasztronómiája  
o magyar receptek angol interpretálása 
o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

 Egy angol történelmi film megtekintése  

 Vitafórum 
o Fontos-e a hagyományok életben tartása 
o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 
o Miben hasznos a globalizáció?  
o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; 

 használ célnyelvi elemeket más tudásterületen megcélzott tartalmakból. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven a témakörre jellemző, életkornak és 
érdeklődésnek megfelelő tartalmakból 

 Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban. 

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? 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 



 

 

Tanulási eredmények 

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

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 
értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 
események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

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: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 
tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 
everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 



 

 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of 
the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Internetes kutatómunka 
o találmányok 
o a jövő technikái 

 Egyéni project 
o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  
o Mit fog tudni a következő telefonom? 

 Vitafórum  
o az internet pozitív és negatív oldalai  
o Lesz-e az unokámnak telefonja? 
o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 
acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 
people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 
countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 
everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 
events and celebrations, national and international events and holidays  



 

 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, using 
public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 
community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 
workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 
individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Egyéni projekt 
o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 
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 a társadalmi különbségek? 
o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 
employees, white and blue collar workers 



 

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 
bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, spending 
and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, saving, 
spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 
tématartományban. 

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 spórolás-költekezés 
o a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 
o hitelek, állami támogatások 
o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 9 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 
employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in different 
jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 
meetings   

 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: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 



 

 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 
fejlesztésre. 

A témakör feldolgozásához javasolt tevékenységek 

 Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 20 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív 
kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 
akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 
használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 



 

 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

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 
 

Első idegen nyelv (angol) fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – felkészítés az előre hozott középszintű érettségire 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az emelt szintű érettségire 

 

ELSŐ IDEGEN NYELV (NÉMET) 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

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

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

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

fejezni. 

A 9-12. 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 idegen nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

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. 

 

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. 

 

Tankönyvek és kiválasztásuk elvei 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot. 



 

 

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció 

fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben 

megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati 

előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele.  

Lényeges szempont a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a 

magyar nyelvtanuló igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

Iskolánkban a Hueber kiadó Ideen című tankönyvcsaládjából tanítunk (1, 2, 3) 

Az 1.tankönyv A1, a 2.tankönyv A2, míg a 3.tankönyv B1 szintig juttatja el a tanulókat. 

Az Ideen tankönyvcsalád az autentikus nyelvtanuláshoz készült, középiskolás nyelvtanulók számára.  

A tanárok munkáját tanári kézikönyv, CD-k, DVD-k, illetve (a kiadó honlapjáról) letölthető egyéb 

anyagok támogatják.  

Minden egyes könyv 12fejezetből, ezen belül pedig 3modulból áll, melyek egymásra épülnek. A 

fejezetek végén szószedet, ill. az érettségire előkészítő feladatok találhatók. A modulok végén 

összefoglaló nyelvtani táblázatok segítik a tanulókat. 

A tankönyvekben feldolgozott témák és feladattípusok változatosak, középiskolásoknak valók. Az 

egyes témakörök felvezetésénél igyekszik a könyv a korábban megszokottól eltérő (érdekesebb, 

izgalmasabb) módon megközelíti a témát. 

12.osztályban érettségire felkészítő, az érettségi vizsga feladatait tartalmazó tankönyvek használatára 

is sor kerül. Ezeket gondosan, az adott csoporthoz igazítva választjuk ki. 

Emelt szintű érettségi vizsgára való felkészüléshez szintén kiegészítő könyvet használunk. 

 

Óraszámok 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

  9. évf. 4 óra 144 óra 

10. évf. 4 óra 144 óra 

11. évf. 5 óra 180 óra 

12. évf. 5 óra 155 óra 

 

A tanulók értékelése 

Iskolánkban az igazságos értékelés előfeltétele a követelmények világos megfogalmazása és 

következetes érvényesítése. A tanulóknak a leírt tantárgyi követelményeket kell teljesíteniük, 

ugyanakkor figyelembe vesszük a tanulók önmagukhoz, képességeikhez képest elért eredményeiket, 

mindeközben nem sértve más tanulók igazságérzetét. 

 

A számonkérés alapelvei: 

 csak olyan ismeretet kérünk számon, amelyet megtanítottunk 

 a számonkérés mindig a tanuló tudására irányul 

 a tanuló teljesítményét az elvárás-képesség-teljesítmény egységében értékeljük (a sajátos nevelési 

igényű tanulóknál méltányosan elbírálva) 

 

Az ellenőrzés fajtái: 

 házi feladat ellenőrzése 

 füzetvezetés ellenőrzése 

 szóbeli feleltetés  

 írásbeli számonkérés (modulzáró nagydolgozat, témazáró nagydolgozat, dolgozat, szódolgozat) 

 otthon készítendő projektmunka (szóban az iskolában ismertetve) 

A tanulók teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (az óraszám kétszeresének megfelelő 

számú) érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. Az órai aktivitás, a szorgalmi 

feladatok és egyéb teljesítmények „+” illetve „–” ponttal értékelhetők, melyekből öt összegyűjtése 

után érdemjegy kerül meghatározásra. Az el nem készített házi feladatokat nem értékeljük 



 

 

érdemjeggyel, vagy „–” ponttal, tekintve, hogy csak a tudást osztályozzuk. Mindazonáltal a házi 

feladat bármikor, bármilyen formában kikérdezhető. 

Szorgalmi feladatokra, azok mennyiségének és minőségének figyelembe vételével „kis” ötös 

(melyből 3db egy „nagy” ötös), illetve „zöld” ötös (az e-naplóban jelölve) kapható. 

Az írásbeli dolgozatok értékelésénél a dolgozatra adható összes pontszám százalékban megadott 

ponthatárait alkalmazzuk: 

 100% - 87,5% jeles (5) 

   87% - 75,5% jó (4) 

   75% - 62,5% közepes (3) 

   62% - 50,0% elégséges (2) 

   50% alatt elégtelen (1) 

 

A szóbeli feleletek értékelésének kritériumait minden év elején ismertetjük a tanulókkal. Szóbeli 

felelet értékelésénél (a korábban megismertetett kritériumrendszer alapján) az érdemjegyről a tanár 

dönt. 

A tanulmányi munka értékelésének és minősítésének érdemjegyei és tartalma: 

 jeles (5) a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is 

képes, a tantárgy  kiemelkedő teljesítményt nyújt, 

 jó (4) a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, tudását kisebb 

bizonytalanságokkal, jelentéktelen hibával alkalmazni is tudja, 

 közepes (3) a tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, tudását csak 

nevelői segítséggel tudja alkalmazni, 

  elégséges (2) a tanuló a tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendő részét 

sajátította el, fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes, kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló munkavégzésre, 

 elégtelen (1) a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem 

rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló munkavégzésre nevelői 

segítséggel sem képes, megtagadja a munkát. 

 

A tanulók félévkor és év végén szöveges értékelést kapnak szaktanáruktól és nekik is lehetőségük 

van észrevételeiket, javaslataikat tanáruk tudomására hozni. A féléves szöveges értékelés alkalmával 

igyekszünk kiemelni a tanuló pozitív tulajdonságait, hangsúlyozni a hatékony nyelvtanulást segítő 

tevékenységeit és felhívni a figyelmét azokra a tényezőkre, amelyek hátráltatják a nyelv 

elsajátításában, javaslatot téve ezek megváltoztatásának módjaira, lehetőségeire. 

Az év végi szöveges értékelésben összegezzük a tanuló egész éves munkáját, kiemelve a pozitív 

tevékenységeit, melyek nyelvi fejlődét nagyban támogatták, valamint rávilágítva az esetleges rossz 

(vagy a tanulótól elvárható, de elmaradt) teljesítmény okaira. 

 

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 kialakítása 

mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az 

idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az 

ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 



 

 

alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül 

szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban 

tovább csökken. 

A tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan 

kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és 

tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a 

személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok.  

9. évfolyamon a német nyelv tantárgy óraszáma: 144 óra 

Témakörök, óraszámok 

1. Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 40 óra 

2. Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 óra 

3. Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 15 óra 

4. Reisen und Urlaub, Tourismus 20 óra 

5. Öffentliches Leben, Unterhaltung 20 óra 

6. Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 óra 

7. A fennmaradó óraszámot a tananyag elmélyítésére, ismétlésére tervezzük 9 óra 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil, Mensch und Gesellschaft 

Óraszám: 40 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

Óraszám: 15 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 

 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 



 

 

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

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

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 

Témakör: Öffentliches Leben, Unterhaltung 

Óraszám: 20 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 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám:20 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 

 

10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek kialakítása 

mellett egyre hangsúlyosabbá válnak a társadalom és a nyelvhasználat valamint a jel- és 

szabályrendszerek kapcsolatai, melyek fejlesztése összhangban áll a Nat-ban megfogalmazott egyéb 

kulcskompetenciákkal és nevelési célokkal. Ebben a szakaszban is fontos, hogy a nyelvtanulás az 

idegen nyelvi tartalmakon keresztül ébressze fel a tanulóban a világ megismerésének lehetőségét, az 

ismeretek, a tudás átadásának igényét, a kreatív, felelősségteljes gondolkodást, az önkifejezési 

vágyat, a nemzeti és az interkulturális tudatosságot, valamint fejlessze a digitális kompetenciákat. 

Nyelvtudásának fejlődésével egyidőben a tanuló ebben a szakaszban is tovább halad az önálló, 

tudatos nyelvhasználóvá válás útján. Nemcsak egyre több és árnyaltabb valós kommunikációs 

helyzetben tudja használni a nyelvórákon megszerzett tudását, hanem azt is egyre jobban érti, hogy a 

használható nyelvtudás a felnőtt élet, elsősorban a továbbtanulás, a szakmai boldogulás egyik 

alapvető kulcsa, és egyre inkább kész lesz arra, hogy akár elvontabb témákban is alkalmazza nyelvi 

ismereteit, készségeit. Ezért a nyelvóráknak segíteniük kell a tanulót abban, hogy az elsajátított nyelvi 

eszközöket egyre inkább személyes érdeklődéséhez, terveihez, valamint boldogulásához igazodó 

valós kommunikációs helyzetekben használhassa. 

Az egyre összetettebbé váló tartalmak megértésének, elsajátításának és használatának érdekében a 

diák továbbra is sokféle, érdekes, kihívást jelentő feladatot old meg a nyelvórákon. A változatos 

munkaformák lehetőséget biztosítanak arra, hogy együtt dolgozzon társaival, például 

projektmunkákban, kiselőadásokban, vitafórumokon és ezek során használja kreativitását, 

problémamegoldó gondolkodását, illetve, hogy kifejtse véleményét hagyományos és digitális 

csatornákon is. Érzékenységéből, (ön)kritikusságából adódóan különösen fontos az irányító tanár 

támogató visszajelzése, és az a többféle értékelési forma, amelyek által segítséget és mintát kap 

önmaga és társai értékeléséhez, megtanulja saját és mások hibáit felismerni és azokat helyükön 

kezelni. Így válik egyre inkább önállóvá a nyelvtanulás és a nyelvhasználat terén is. Az egyéni 

érdeklődés és igények figyelembevétele meghatározó, ezért a nyelvórákba be kell emelni olyan 

idegen nyelvi tartalmakat, lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a tanuló a nyelvórákon kívül 

szívesen foglalkozik, ennek megfelelően az osztálytermi vonatkozások súlya ebben a szakaszban 

tovább csökken. 

A tanuló újabb szövegtípusokkal – nyelvi szintjének és érdeklődésének megfelelő ifjúsági irodalmi 

olvasmányokkal, személyes élményeihez kapcsolódó szövegekkel – ismerkedik meg. A gondosan 

kiválasztott, lehetőség szerint autentikus szövegek feldolgozása során tovább fejlődik a tanuló 

szövegalkotási, szövegértési, valamint interakciós készsége. A célnyelvi ismeretszerzés és 

tudásmegosztás az általános iskolához képest hangsúlyosabbá válik. Új témakörként megjelenik a 

tudomány és technika, a kommunikáció és az utazás és turizmus. A már ismert témakörök is 

bővülnek, összetettebbé válnak. Kettéválik a személyes és környezeti tématartomány, a személyes 

tématartomány kiegészül a tágabb emberi kapcsolatok, az életmód, valamint az ember és társadalom 

témakörökkel, a környezeti pedig a környezetvédelemmel. Míg az osztálytermi témakör, valamint a 



 

 

személyes és a környezeti vonatkozások súlya csökken, addig hangsúlyosabbá válnak a 

kereszttantervi, a kibővített közéleti, aktuális, célnyelvi és nyelvtanulási tématartományok.  

A 10. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 144 óra. 

Javasolt témakörök, óraszámok 

1. Interkulturelle und landeskundliche Themen 30 óra 

2. Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 óra 

3. Aktuelle Themen 30 óra 

4. Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 10 óra 

5. Wissenschaft und Technik, Kommunikation 20 óra 

6. Wissenserwerb, Wissensvermittlung 20 óra 

7. A fennmaradó óraszámot a tananyag elmélyítésére, ismétlésére tervezzük 14 óra 

A 10.évfolyam végére a tanuló eléri a KER szerinti B1 nyelvi szintet. 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 30 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 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Óraszám:20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

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 

Témakör: Aktuelle Themen 

Óraszám: 30 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. 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Óraszám: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

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 



 

 

Témakör: Wissenserwerb, Wissensvermittlung  

Óraszám: 20 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 

 

11. évfolyam 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik az első idegen nyelvből, és célja, nyelvtudása 

további fejlesztése mellett, legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű 

érettségi követelményeit sikeres teljesítése. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással 

és tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és –cserére, valamint valós kommunikációra, 

kapcsolatépítésre. 

A 11. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 180 óra. 

Javasolt témakörök, óraszámok 

1. Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 

Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 40 óra 

2. Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 30 óra 

3. Reisen und Urlaub, Tourismus 30 óra 

4. Öffentliches Leben und Unterhaltung 20 óra 

5. Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 20 óra 

6. Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 óra 

7. Felkészülés a kisérettségire 20 óra 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

Óraszám: 40 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Óraszám: 30 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 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

Óraszám: 30 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. 

Témakör: Öffentliches Leben und Unterhaltung 

Óraszám: 20 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 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Óraszám: 20 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 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Óraszám: 20 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 

 

12. évfolyam 

A 12. évfolyam végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb 

fokát jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási 

és nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap. A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. Egyre kevésbé akadályozzák a fizikai korlátok (például a 

környezeti zajok, feltételek vagy a kiejtés milyensége), a társadalmi/társasági tényezők (például 

beszédpartnereinek száma vagy egymáshoz viszonyított státusza), a mentális kontextus (például a 

motiváció, a lelkiállapot) vagy egyéb paraméterek (például a felkészülés lehetősége, a 

kommunikációs témák vagy egy vizsgaszituáció), és egyre sokszínűbb nyelvi tevékenységekben vesz 

részt, a nyelvi stratégiák széles körének aktív és tudatos beépítésével. Általános beszédprodukcióját 

ekkor már változatos, az érdeklődési körén túlmutató témákban is részletes, példákkal kiegészített és 

jól felépített szöveg jellemzi, szükség esetén megfelelő érveléssel alátámasztva. Képes az előre 

elgondoltaktól eltérni, mondandóját a beszédpartnerekhez, hallgatósághoz igazítani. Írásprodukciója 

is összetettebbé válik, élményeiről és különböző eseményekről részletes és világos leírást képes adni. 

Megtervezi és az adott szituációhoz illeszti az alkalmazott nyelvi eszközöket, hiányosságait egyre 

hatékonyabban kompenzálja, és javítja hibáit. Írás-, illetve beszédprodukciójában érzelmeit, 

személyes véleményét megjeleníti, számára ismerős helyzetekben helytállóan folytat célnyelvi 

információ átadást és -cserét. Szóbeli diskurzust hatékonyan és megfelelő eszközökkel kezdeményez, 

azt fenntartja és lezárja, a megértést biztosítja, céljainak megfelelően. Egészében világosan ki tudja 

fejezni magát mind írásban, mind beszédben anélkül, hogy komoly korlátokba ütközne. 

A tanult nyelvi elemek segítségével már ismeretlen témákat és szituációkat is felismer, mind 

élőbeszédben, mind pedig hangzóanyagokban, és ez igaz az anyanyelvi beszélők által folytatott, 

köznyelvi kommunikációs tevékenységekre is. A konkrét bejelentések mellett képes az elvontabb 

témájú üzenetek megértésére is, ideértve a beszélők attitűdjét, nézeteit is. Olvasásában nagy 

önállóságot tanúsít, a szövegeknek megfelelően alkalmazza olvasási stílusát és sebességét. Hosszabb, 

összetettebb szövegekben megleli a részleteket is. Megért standard dialektusban, szokványos 



 

 

tempóban folyó célnyelvi műsorokat, filmeket a média különböző csatornáin, ehhez változatos 

stratégiákat tudatosan alkalmaz.  

Interakcióiban jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a természeteshez közelítő szinten vesz 

részt. A különböző közegekben olvasott és hallott szövegeket képes összegezni, azt továbbadni. 

Szókincsében változatos, a hiányosságokat körülírással megoldja. Nyelvhelyességében még 

előfordulnak hibák, de a megértést ezek már kevéssé gátolják. Szövegalkotásában többnyire 

koherens, a kohéziós eszközök széles körét tudja használni. Kiejtésében, hanglejtésében közelít a 

természeteshez, helyesírásában már többnyire pontos.  

A szakasz végére szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már 

lehetővé teszik azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson. 

Interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 

hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik. Megszerzett 

nyelvtudásával részt tud venni célnyelvű oktatási és szabadidős tevékenységekben, és ez egyre inkább 

igaz a választott pályájának, érdeklődésének megfelelő tartalmakra is. A nyelvtanulás során 

elsajátított tanulási stratégiákat és készségeket már más tantárgyak elsajátításában is alkalmazza, és 

nyelvtudását kereszttantervi témákban is fejleszti.  

Ebben a szakaszban a témakörök óraszáma kifejezi a nyelvtudás fejlődésének és az életkor 

változásának következtében áthelyeződő hangsúlyokat: a középiskola elején a személyes 

tématartomány még kiemelkedő szerepét felváltja egy egyenletesebb eloszlás, azaz nagyobb 

jelentőséget kapnak további témakörök, mint például az országismeret és interkulturális ismeretek, 

vagy egyes kereszttantervi tartalmak idegen nyelven. A tanuló életkora és absztraktabb nyelvi 

gondolkodása lehetővé teszi, hogy megjelenjenek új témakörök is, melyeket az érettségi vizsgára 

történő felkészülés tesz szükségessé. Ilyen témák az ember és társadalom, az egyre szaporodó 

függőségek veszélyei vagy a gazdasági és pénzügyi ismeretek. A pályaválasztás előtt álló 12. 

évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a célnyelven, 

mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, gondolkodásra, 

valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az osztálytermi és 

iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között kell 

megismerkednie a német nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. A középiskola utolsó két évében mindezek elérése 

érdekében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja. 

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 12. évfolyamon a német nyelv tantárgy alapóraszáma: 155 óra. 

Javasolt témakörök, óraszámok 

1. Aktuelle Themen 20 óra 
2. Fächerübergreifende Themen und Situationen 20 óra 
3. Wissenschaft und Technik, Kommunikation 20 óra 



 

 

4. Arbeitswelt und Karriere 15 óra 
5. Wirtschaft und Finanzen 15 óra 
6. Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit 15 óra 
7. Wissenserwerb und Wissensvermittlung 15 óra 
8. Felkészülés az érettségi vizsgára 35 óra 

TÉMAKÖR: Aktuelle Themen 

ÓRASZÁM: 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

használja a célnyelvet 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 

TÉMAKÖR: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

ÓRASZÁM: 20 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. 

TÉMAKÖR: Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit  

ÓRASZÁM: 15 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 

TÉMAKÖR: Wirtschaft und Finanzen 

ÓRASZÁM: 15 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 

TÉMAKÖR: Arbeitswelt und Karriere 

ÓRASZÁM: 15 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 

TÉMAKÖR: Wissenserwerb und Wissensvermittlung  

ÓRASZÁM: 15 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 

TÉMAKÖR: Felkészülés az érettségire 

ÓRASZÁM: 20 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 

 

Első idegen nyelv (német) fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – felkészítés az előre hozott középszintű érettségire 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az emelt szintű érettségire 

 

MÁSODIK IDEGEN NYELV (FRANCIA) 

I. Célok és feladatok 

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 élő idegen nyelv fő célkitűzése az alapfokú felhasználóképes nyelvtudás 

megszerzése. 

II. Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

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 

III. Módszerek: 

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. 

IV. Eredmények 

11. évfolyam végére eljutni az A1 szintre, 12. évfolyam végére eljutni az A2 szintre. 

V. Felépítés 

9. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/ hét 

10. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/hét 

11. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/hét 

12. évfolyam Óraszám: 93 óra/év 3 óra/hét 

9. évfolyam 

A 9. évfolyamon a francia mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

1. Személyes vonatkozások, bemutatkozás, meghívás 12 óra 
2. Ember és társadalom: nemzetiség, nyelvek, foglalkozások 16 óra 
3. Személyleírás, családi kapcsolatok 16 óra 
4. Öltözködés, vásárlás  16 óra 
5. Lakóhely, városok, épületek 16 óra 
6. Lakás, berendezési tárgyak 16 óra 
7. Közlekedés, tájékozódás 16 óra 

Témakör: 1. Személyes vonatkozások, bemutatkozás, meghívás 

Javasolt óraszám: 12 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

 képes rövid, személyes bemutatkozásra önállóan, egyszerű nyelvi eszközökkel; 

 rövid, egyszerű, összefüggő szövegeket ír a tanult nyelvi szerkezetek felhasználásával az adott 

témában; 

 értelmez életkorának megfelelő nyelvi helyzeteket hallott szöveg alapján;  

 kommunikációt kezdeményez, tart fenn és lezár adott, egyszerű témában; 

 az életkorának megfelelő, témakörhöz kapcsolódó helyzetekben a tanult nyelvi eszközökkel 

megfogalmazott kérdéseket tesz fel és válaszol a hozzá intézett kérdésekre; 

 nem értés esetén a meg nem értett kulcsszavak/fordulatok ismétlését vagy betűzését kéri; 



 

 

  



 

 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

A tanév során érintett konkrét témakörök Témakör Témakör sorszáma 1. Személyes 

vonatkozások, bemutatkozás 3. Ember és társadalom, nemzetiségek, nyelvek 4. Családi 

kapcsolatok 5. Kinézet, divat, öltözködés 6. Környezetünk, lakóhely, otthon 7. Városi közlekedés 

8. Napirend, házimunka 9. Iskola, tanulás Szabadon felhasználható: Kiegészítő ismeretek: a 

témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, 

hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb. Gyakorlas: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően és/vagy Projektmunkák: a 

témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

Javasolt fogalomkörök - 9. évfolyam (Le nouvel Allons-y 1, 0-9) 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése Létezés kifejezése (ne pas) être, y a-t-il (encore)? 

il (n’)y a (pas / plus) se passer, se trouver, exister Cselekvések – jelen idő, az 1. 2. il pleut, je fais, 

tu parles, elle lit, je vais partir, 3. csoportba tartozó igék ragozása ne pas, ne plus, ne jamais, ne 

personne jelenben; tagadás Birtoklás kifejezése: az avoir ige (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, 

il (n’)est (pas) à moi ragozása, a de viszonyszóval; c’est mon chat birtokos névelővel, Térbeli 

viszonyok: où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / à droite, au 

milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, d’où? de l’école Időbeli viszonyok: időpont, nap, A 

quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi hónap, év, dátum kifejezése, ill. 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le egyéb időhatározó szók week-end, 

dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, 

dans, à ce moment-là, depuis, en, seulement, quelquefois, toujours d’abord, puis, enfin, quand 

Mennyiségi viszonyok – a főnév / Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

melléknév többes száma, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les enfants számnevek 

Minőségi viszonyok: a quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, une 

melléknév; egyezetése; a főnév jolie robe, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, 

neme timide, gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / 

difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier Esetviszonyok je le regarde, tu lui 

demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux Modalitás: felszólitó 

mód ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux Módbeli segédigék: pouvoir, vouloir 

Szövegösszetartó eszközök: un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., névelők 

és nemük, részelő son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; névelő, birtokos 

determináns, moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, viszonyszók, 

határozószók quelque chose, qui, que, où 

10. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/ hét  

A tanév során érintett konkrét témakörök Témakör Témakör sorszáma 1. Hobbik, sport, és zene 

3. Földrajz, országismeret 4. Nyaralás, vakáció 5. Bevásárlás, élelmiszerek 6. Étkezés, konyha, 

főzés 7. Egészség, betegség 8. Időjárás, éghajlat 9. Nyelvtani ismétlés, próbavizsga Szabadon 

felhasználható:  Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való 

kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai 



 

 

stb.) gyakorlás: az elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek 

megfelelően és/vagy  Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése 

egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

Javasolt fogalomkörök - 10. évfolyam (Le nouvel Allons-y 1, 10-18) 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése Tanulást kifejező igék, Devoir, qui-que 

prepozíciók Közel jövő, közel múlt aller + infinitif, venir + de + infinitif Részes névmások, 

anyagnévelők Me, te, lui, nous, vous, leur, du, de l’, de la Helyhatározói prepozíciók, À, de, qui, 

que, dont, lequel, laquelle, les adjectifs en -al vonatkozó mellékmondatok, kérdőszók Időbeli 

viszonyok – múlt idő Passé composé en avoir / être, participe passé (befejezett, lezárt) 

Mennyiségi viszonyok Anyagnévelők, rien ne, tout, élettelenre kérdezés Összehasonlítás: 

közép-, ill. Se névmás, les conjonctions, les questions, les irréguliers felsőfok Időbeli viszonyok 

– múlt idő imparfait (folyamatos, háttér, lelírás) Időbeli viszonyok – jövő idő, Futur simple, si + 

futur Személytelen igék Nyelvtani ismétlés Középszintű érettségi feladatsor 

11. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/ hét  

A tanév során érintett konkrét témakörök Témakör Témakör sorszáma 1. Családi kapcsolatok 3. 

Lakóhely, lakberendezés 4. Lelkiállapotok, érzelmek, társas kapcsolatok 5. Szabadidős 

tevékenységek 6. Könyv, zene, film, média 7. Divat, öltözködési szokások 8. Kulturális 

sokszínűség 9. Sport Szabadon felhasználható: Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, 

a helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi 

országok ünnepei, szokásai stb.) és/vagy 10% Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek 

begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően és/vagy Projektmunkák: a 

témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy csoportmunkában 

Javasolt fogalomkörök - 11. évfolyam 

Fogalomkörök nyelvi kifejezése Igeidők Imparfait / passé composé Cselekvések, ha + igeidők, il 

pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes igemódok, feltételes mód si tu voulais, tu 

pourrais; fais venir un médecin, les vacances sont commencées, Birtoklás kifejezése – a birtokos 

Qui, que, dont, pronoms possessifs, numéaux approximatifs névmások Függő beszéd, igeidő 

egyeztetés Si, que, ce, qui, ce que, kötőszavak Igenevek Participe présent, gérondif, après avoir 

/ après être, il écoute de la musique en travaillant; n’ayant plus de travail, il rentre Passzív 

szerkezet Le travail est fait par Michel, la lettre a été écrite par cette fille Igemódok: feltételes 

mód, múlt idő Je n’aurais pas écrit ce travail, ils se seraient réveillés à l’heure Esetviszonyok: je 

le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je 

lui en donne; il nous y emmène Modalitás–impératif: être, avoir Ouvre, ferme, écoute, je 

voudrais, tu dois, Szövegösszetartó eszközök, un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, 

mes, ton..., határozatlan névmások, vonatkozó son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, 

vous, ils /elles; moi, névmások toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, quelque 

chose, qui, que, où, dont, : tout-e, même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, 

quand même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que,bien, que: lequel, etc.; qui / que, où, sans 



 

 

12. évfolyam Óraszám: 108 óra/év 3 óra/ hét  

A tanév során érintett konkrét témakörök Témakör Témakör sorszáma 1. Étkezési szokások, 

gasztronómia, egészséges táplálkozás 3. Szolgáltatások 4. Telekommunikáció, új technológiák 

5. Utazás, turizmus 6. Egészség, betegség, társadalombiztosítás 7. Iskolarendszer, felsőoktatás, 

külföldi tanulmányok, ösztöndíjak 8. A munka világa, munkakeresés, szociális támogatások 

rendszere 9. Mezőgazdaság, ipar, kereskedelem Szabadon felhasználható: o Kiegészítő 

ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám, 

iskolám ünnepei, hazám és/vagy célnyelvi országok ünnepei, szokásai stb,  gyakorlás: az 

elsajátított ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni igényeinek megfelelően 

és/vagy o Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó projektmunkák készítése egyéni, pár-, 

vagy csoportmunkában 

Javasolt fogalomkörök - 12. Évfolyam 

Fogalomkörök nyelvi kifejezése Műveltetés Il faut faire lire ce livre Cselekvések múlt időben : Je 

t’ai donné le livre que j’avais acheté l’année dernière. Il nous a plus-que parfait, participe passé 

présenté la fille qu’il avait connue pendant ses dernières vacances. egyeztetése Kötőmód 

Subjonctif présent après expressions de volonté, conjonctions, expressions du doute et de 

sentiments; je veux que tu partes Időbeli viszonyok: előidejűség a Dès que tu auras fait ton 

devoir, on mangera jövőben Esetviszonyok minden időben, je le regarde, tu lui demandes, ne 

le regarde pas, écris-lui, je ne le segédigék esetén lui ai pas dit, je pense à eux Modalitás: 

subjonctif, feltételes Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu boives múlt, 

participe présent beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, fais venir 

un médecin, les vacances sont commencées, le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant Szövegösszetartó eszközök –ok- és un, une, des; le, la, l’, 

les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., következmény kifejezése son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, 

il / elle, nous, vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, alors, non plus, quand 

même, car, comme, pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré que,bien que: 

or, 

MÁSODIK IDEGEN NYELV (NÉMET) 

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 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.  

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. 

Tankönyvek és kiválasztásuk elvei 

Fontos alapelv, hogy nem a tankönyv hivatott meghatározni a nyelvoktatást, hanem a koncepcionális, 

tanterv-alapon végiggondolt nyelvoktatás megvalósításához kell kiválasztani a megfelelő tankönyvet, 

tankönyvcsaládot. 



 

 

A tankönyv akkor hasznos eszköze a nyelvoktatásnak, ha mindig az idegennyelvi kommunikáció 

fejlesztését célozza, akkor korszerű, ha eleget tesz a Közös Európai Referenciakeretben 

megfogalmazott és a NAT-ban nevesített nyelvtudási szintek funkcionális nyelvhasználati 

előírásainak, és akkor jó, ha a tanárnak öröm tanítani belőle, és a tanulónak öröm tanulni vele.  

Lényeges szempont a kiválasztásban, hogy a tankönyv feleljen meg az életkori sajátosságoknak és a 

magyar nyelvtanuló igényeinek. 

Legyen a tankönyv tartalmában és kivitelezésében motiváló, a nyelvtanulás iránt kedvet ébresztő. 

Iskolánkban a Hueber kiadó Ideen című tankönyvcsaládjából tanítunk (1, 2, 3) 

Az 1. tankönyv A1, a 2. tankönyv A2, míg a 3. tankönyv B1 szintig juttatja el a tanulókat. 

Az Ideen tankönyvcsalád az autentikus nyelvtanuláshoz készült, középiskolás nyelvtanulók számára. 

A tanárok munkáját tanári kézikönyv, CD-k, DVD-k, illetve (a kiadó honlapjáról) letölthető egyéb 

anyagok támogatják.  

Minden egyes könyv 12fejezetből, ezen belül pedig 3modulból áll, melyek egymásra épülnek. A 

fejezetek végén szószedet, ill. az érettségire előkészítő feladatok találhatók. A modulok végén 

összefoglaló nyelvtani táblázatok segítik a tanulókat. 

A tankönyvekben feldolgozott témák és feladattípusok változatosak, középiskolásoknak valók. Az 

egyes témakörök felvezetésénél igyekszik a könyv a korábban megszokottól eltérő (érdekesebb, 

izgalmasabb) módon megközelíti a témát. 

Óraszámok 

Iskolánkban a második idegen nyelvet minden évfolyamon heti három órában tanítjuk. 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

  9. évf. 3 óra 108 óra 

10. évf. 3 óra 108 óra 

11. évf. 3 óra 108 óra 

12. évf. 3 óra   96 óra 

A tanulók értékelése 

Iskolánkban az igazságos értékelés előfeltétele a követelmények világos megfogalmazása és 

következetes érvényesítése. A tanulóknak a leírt tantárgyi követelményeket kell teljesíteniük, 

ugyanakkor figyelembe vesszük a tanulók önmagukhoz, képességeikhez képest elért eredményeiket, 

mindeközben nem sértve más tanulók igazságérzetét. 

A számonkérés alapelvei: 

 csak olyan ismeretet kérünk számon, amelyet megtanítottunk 

 a számonkérés mindig a tanuló tudására irányul 

 a tanuló teljesítményét az elvárás-képesség-teljesítmény egységében értékeljük (a sajátos nevelési 

igényű tanulóknál méltányosan elbírálva) 

Az ellenőrzés fajtái: 

 házi feladat ellenőrzése 

 füzetvezetés ellenőrzése 

 szóbeli feleltetés  

 írásbeli számonkérés (modulzáró nagydolgozat, témazáró nagydolgozat, dolgozat, szódolgozat) 

 otthon készítendő projektmunka 

A tanulók teljesítményét tanítási év közben rendszeresen (az óraszám kétszeresének megfelelő 

számú) érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal minősítjük. Az órai aktivitás, a szorgalmi 

feladatok és egyéb teljesítmények „+” illetve „–” ponttal értékelhetők, melyekből öt összegyűjtése 

után érdemjegy kerül meghatározásra. Az el nem készített házi feladatokat nem értékeljük 



 

 

érdemjeggyel vagy „–” ponttal, tekintve, hogy csak a tudást osztályozunk. Mindazonáltal a házi 

feladat bármikor, bármilyen formában kikérdezhető. 

Az írásbeli dolgozatok értékelésénél a dolgozatra adható összes pontszám százalékban megadott 

ponthatárait alkalmazzuk: 

 100% - 87,5% jeles (5) 

   87% - 75,5% jó (4) 

   75% - 62,5% közepes (3) 

   62% - 50,0% elégséges (2) 

   50% alatt elégtelen (1) 

A szóbeli feleletek értékelésének kritériumait minden év elején ismertetjük a tanulókkal. Szóbeli 

felelet értékelésénél (a korábban megismertetett kritériumrendszer alapján) az érdemjegyről a tanár 

dönt. 

A tanulmányi munka értékelésének és minősítésének érdemjegyei és tartalma: 

 jeles (5) a tanuló a helyi tanterv követelményeit megbízhatóan elsajátította, tudását alkalmazni is 

képes, a tantárgy  kiemelkedő teljesítményt nyújt, 

 jó (4) a tanuló kevés hibával sajátította el a helyi tanterv követelményeit, tudását kisebb 

bizonytalanságokkal, jelentéktelen hibával alkalmazni is tudja, 

 közepes (3) a tanuló a követelményeket pontatlanul, több hibával, felszínesen teljesíti, tudását csak 

nevelői segítséggel tudja alkalmazni, 

 elégséges (2) a tanuló a tantervnek csak minimális, a továbbhaladáshoz éppen elegendő részét 

sajátította el, fogalmakat nem ért, önálló feladatvégzésre nem képes, kizárólag nevelői segítséggel 

képes önálló munkavégzésre, 

 elégtelen (1) a tanuló a helyi tanterv követelményeinek minimum szintjét sem sajátította el, nem 

rendelkezik a továbbhaladáshoz szükséges ismeretekkel, önálló munkavégzésre nevelői 

segítséggel sem képes, megtagadja a munkát. 

 

9. évfolyam 

A 9-10. évfolyamú 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 kilencedik évfolyamon a német, mint második idegen nyelv alapóraszáma: 108 óra 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

8. Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 40 óra 

9. Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 20 óra 
10. T

hemen und Situationen im Bereich des Klassenraums 20 óra 
11. R

eisen und Urlaub, Tourismus  20 óra 
12. A 

tananyag elmélyítése, ismétlése 8 óra 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

Javasolt óraszám: 40 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Javasolt óraszám: 20 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums  

Javasolt óraszám: 20 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 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

Javasolt óraszám: 20 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 

 

10. évfolyam 

A 10. évfolyam végére a tanuló eléri a KER szerinti A1+ szintet. 

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 10. évfolyamon a német mint második idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

1. Öffentliches Leben 10 óra 
2. Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 30 óra 
3. Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 óra 
4. Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 óra 
5. Aktuelle Themen 15 óra 
6. Unterhaltung 10 óra 
7. A tananyag elmélyítése, ismétlése 8 óra 

Témakör: Öffentliches Leben 

Javasolt óraszám: 10 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 

Témakör: Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 

Javasolt óraszám: 30 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 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Javasolt óraszám: 20 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 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Javasolt óraszám: 15 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 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 

Témakör: Aktuelle Themen 

Javasolt óraszám: 15 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 



 

 

Témakör: Unterhaltung 

Javasolt óraszám: 10 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 

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

− csoportchat: közös online csoport létrehozása, használata - vélemények, rövid blogok írása 

 

11. évfolyam 

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. 

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. 

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 a német mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 108 óra 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

1. Themen und Situationen im persönlichen Bereich: 
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil 30 óra 

2. Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt  20 óra 
3. Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 20 óra 
4. Reisen und Urlaub, Tourismus 20 óra 
5. Öffentliches Leben 10 óra 
6. A tananyag elmélyítése, ismétlése 8 óra 

Témakör: Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Verwandtschaftsbeziehungen, 

Lebensstil 

Javasolt óraszám: 30 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und Umwelt 

Javasolt óraszám: 20 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 

Témakör: Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung 

Javasolt óraszám: 20 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 

Témakör: Reisen und Urlaub, Tourismus 

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 

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 

Témakör: Öffentliches Leben  

Javasolt óraszám: 10 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 

 

12. évfolyam 

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. 

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 szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott A2 szintet. 

A 12. évfolyamon a német mint idegen nyelv tantárgy alapóraszáma: 93 óra 

Javasolt témakörök, óraszámok: 

1. Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen 15 óra 
2. Interkulturelle und landeskundliche Themen 20 óra 
3. Fächerübergreifende Themen und Situationen 15 óra 
4. Aktuelle Themen 15 óra 
5. Wissenschaft und Technik, Kommunikation 10 óra 
6. Unterhaltung 18 óra 

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: 

 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 

Témakör: Interkulturelle und landeskundliche Themen 

Javasolt óraszám: 20 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 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 

Témakör: Fächerübergreifende Themen und Situationen  

Javasolt óraszám: 15 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 

Témakör: Aktuelle Themen 

Javasolt óraszám: 15 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 

Témakör: Wissenschaft und Technik, Kommunikation 

Javasolt óraszám: 10 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK (KÖVETELMÉNYEK) 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 

munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 

önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 



 

 

 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 

Témakör: Unterhaltung 

Javasolt óraszám: 18 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 

MÁSODIK IDEGEN NYELV (ANGOL) 

ÉNEK-ZENE 

A kilencedik, tizedik és tizenegyedik évfolyamokon a zenei nevelés célja a nemzeti 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 és (katolikus iskola lévén) az egyházhoz való viszony elmélyítését 

és járuljanak hozzá a tanulók személyiségfejlődéséhez, szocializációjához, mely egyúttal a közösség 

fennmaradásának biztosítéka is. 

A zenei anyanyelv ápolása fontos szerepet tölt be, 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 mindhárom 

évfolyamon a tanulók tanulmányaihoz és mindennapjaihoz kapcsolódnak. A 11. 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 is. Ezek 

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 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. 

Zeneművek/ Énekes anyag 10 óra / 10 óra / 10 óra (9. évf. / 10. évf. / 11. évf.) 

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 

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 

Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag 20 óra / 20 óra / 20 óra (9. évf. / 10. évf. / 11. évf.) 

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 

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 

- 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 

Komplex készségfejlesztés 6 óra / 6 óra / 6 óra (9. évf. / 10. évf. / 11. évf.) 

ISMERETEK  

- A korábban tanult ritmikai, dallami ismeretek frissítése, elmélyítése, alkalmazása 

- 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. 

 

VIZUÁLIS KULTÚRA 

A vizuális nevelés legfontosabb célja, hogy segítse a tanulókat az őket körülvevő világ vizuálisan 

értelmezhető jelenségeinek megértésében, ezen belül a vizuális művészeti alkotások átélésében és 

értelmezésében, illetve ennek segítségével környezetünk tudatos alakításában. Ez a cél a tanórai 

kereteken belül az alkotva befogadás elvét követve valósulhat meg a leghatékonyabban, azaz a 

tantárgy jellemző tulajdonsága, hogy aktív tanulói tevékenységen alapul. 

A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti műalkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját 

és díszítőművészetét. A tantárgy kulcsszerepet játszik a tanulók érzelmi fejlesztésében, mely az őket 

körülvevő világhoz való pozitív érzelmi viszonyulásuk kialakításának fontos eszköze. Ennek 

eredményeként elérendő cél, hogy a tanulók büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek 

szülőföldünk értékeihez. 

További fontos cél, hogy a tanulók ismerjék meg az európai és egyetemes vizuális kultúra 

legjelentősebb képzőművészeti és építészeti alkotásait, alakuljon ki bennük érdeklődés a vizuális 

jellegű művészetek iránt, váljanak nyitottá a régmúlt korok, illetve a XXI. század művészeti 

jelenségeinek befogadására. 

A vizuális kultúra tantárgy tartalmát három részterület – a képzőművészet, a tárgy- és 

környezetkultúra, valamint a vizuális kommunikáció – képezi. A vizuális nevelés szempontjából a 

képzőművészet részterület az ábrázoló és kifejező szándékú, esetleg művészi élményt nyújtó 

képalkotással, illetve befogadással foglalkozik, a tárgy- és környezetkultúra részterület az ember 

tervezett tárgyi és épített környezetét jelenti, a vizuális kommunikáció pedig a képekben, gyakran kép 

és szöveg egységében megjelenő, eleve kommunikációs célú képalkotást tartalmazza. E részterületek 

tartalmi elemei különböző hangsúllyal, de minden iskolaszakaszban jelen vannak a tantervi 

követelményekben. A Nat alapelvei alapján a vizuális kultúra tantárgy gyakorlatközpontúsága a 

vizuális megismerés, a közvetlen tapasztalatszerzés, az elemző-szintetizáló gondolkodás egységében 

értelmezendő, és a tanulók ténylegesen megvalósuló alkotó munkáját szolgálja. 

A vizuális fejlesztés legfontosabb célja adott iskolaszakaszokban az életkornak megfelelő szinteken 

játékos, kreatív szemlélet kialakítása és alkalmazása. 

Fontos cél továbbá a minél szélesebb körű anyaghasználat, az alkotótevékenységen keresztül a kéz 

finommotorikájának fejlesztése, a változatos médiumok és megközelítési módok alkalmazása, a 

vizuális médiumok közötti átjárhatóság és a művészi gondolkodás szabadságának kialakítása. Mindez 

segíti a tanulók tájékozódását az őket érő nagy mennyiségű vizuális információ feldolgozásában, 

szelektálásában, majd az önálló, mérlegelni képes szemlélet kialakításában. Jelen korunk jellemző 

képkészítési lehetőségeit is figyelembe véve további cél a vizuális kommunikáció digitális kultúrához 

is köthető mindennapi formáinak, illetve az épített környezet és a tárgyi világ vizsgálata, valamint a 

környezetalakítás tudatosságának fejlesztése. 

A vizuális nevelés kiemelt feladatának tekinti a kreativitás fejlesztését, mely a vizuális 

problémamegoldás folyamatában fejleszthető és gyakorolható. A tanulók kreativitása az örömteli, 

kísérletező, élményekben gazdag alkotótevékenység közben bontakozhat és teljesedhet ki, ami mind 

az egyén, mind pedig a közösség alkotó energiáinak motorja lehet. Lényeges elem mindezekben a 



 

 

motiváció kialakítása az önmagát folytonosan építő, alkotói magatartás megteremtésére és a 

folyamatos önművelésre. Ezzel összefüggésben fontos a tanulók önértékelésének és önismeretének 

fejlesztése, a mérlegelő szemlélet kialakítása, amelynek az önálló és a társakkal együttműködő 

gyakorlati feladatmegoldásokban kell megjelennie és működnie a tanulók fejlesztése során. A 

vizuális nevelés a tanulók személyiségfejlesztésének rendkívül fontos eleme, hiszen az itt alkalmazott 

tevékenységekre jellemző alkotva tanulás érzelmeket gazdagító, empátiát, intuíciót és 

minőségérzéket, valamint önmagukkal szembeni igényességet kialakító hatása működik. 

A köznevelésben a vizuális kultúra tantárgy a művészettel nevelés eszköze, s mint ilyen, az 

általánosan alapozó, vizuális szemlélet kialakítását és fejlesztését tartja elsőrendű feladatának. 

A kerettanterv segíti e célok megvalósítását, adott iskolaszakaszokra és ciklusokra kijelölve a 

legfontosabb fejlesztési feladatokat, a tanterv témaköreire reflektáló tanári szabadság 

figyelembevételével. A kerettanterv fő tematikai egységei, témakörei a – vizuális kultúra 

részterületein alapuló – Nat-ban foglalt fő témakörök további részletezéseként alakultak ki. Minden 

témakör tartalmazza a megvalósításhoz szükséges óraszámajánlást, támaszkodik a Nat megadott 

tanulási eredményeire, és minden témakör fejlesztési feladatok és ismeretek, minimális 

fogalomkészlet megadásával konkretizálja az adott tanítási egység elvárható követelményeit. A 

tematikai egységek és meghatározott fejlesztési feladatok és ismeretek nem jelölnek időrendi sort, és 

nem azonosak egy-egy tanóra tananyagával, feladataival. Az egységek rugalmasan kezelhetők, a 

tanulásszervezés felépítésének logikája mentén történő saját igényű alkalmazás és az adott 

évfolyamra ajánlott óraszámjavaslatok figyelembevételével. A kerettantervi fejlesztési feladatok 

értelmezését ugyanakkor példák segítik, amelyek az adott követelmény pontosabb értelmezéséhez 

adnak ötleteket, illetve inspirálják a helyi tanterv vagy tanmenet tervezését. Egy-egy témakörnél 

megjelenő fogalmak iskolai feldolgozása természetesen az adott témakör fejlesztési feladataival 

összekapcsolva értelmezendő. Minden fejlesztési szakaszban és minden témakör esetében csak a 

belépő új fogalmak jelennek meg, ugyanakkor a már bevezetett fogalmakhoz kapcsolódó tudás 

elmélyítése és további felhasználása érdekében a fogalmak magasabb évfolyamokon az aktuális 

fejlesztési feladatoknak megfelelően, az iskola saját igényeinek és a tanulók fejlettségi szintjének 

megfelelően ismételhetők. 

Kapcsolódás a kompetenciákhoz 

A tanulás kompetenciái: Ahogyan a kisgyermekkorban a megismerés alapvető eszköze a vizualitás, 

úgy a későbbi tanulási folyamatban is meghatározó szerepe van a vizuálisan nyerhető információk 

feldolgozásának. A vizuális megfigyelés, a belső képalkotás, a vizuális elemzés, összehasonlítás, 

esetleg a tapasztalatok, a következtetések vizuális megjelenítése – kiváltképp a digitális kor vizuális 

dominanciája miatt – az információszerzés, a tanulás feltétele. A vizuális információszerzés rutinja 

különösen fontos az önálló tanulás szempontjából. A vizuális gondolkodás ugyanakkor nemcsak az 

információszerzést, hanem az információk feldolgozását és a gondolkodási folyamatokat is 

ösztönözheti (például gondolattérkép, modellalkotás), segítséget nyújtva különböző tanulási stílusok 

és stratégiák megtalálásában. Miközben a vizuális kultúra tantárgy változatos tevékenységei és 

fejlesztési technikái más tudásterületeket is támogathatnak, olyan tanulási motivációt jelentenek, 

melyek érdekesebbé, izgalmasabbá és sikeresebbé tehetik a tanulók számára a tanulást. 

Kommunikációs kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék és 

használják a vizuális kommunikáció lehetőségeinek minél szélesebb skáláját.  A digitáliseszköz-

használat – a kommunikációs csatornák átalakításával – folyamatosan hatást gyakorol a 

kommunikáció domináns formáira és minőségére. A vizuális kommunikációs formák értelmezése, 

értő és felelős használata – ami a vizuális kultúra tantárgy keretében fejleszthető leginkább – a 

mindennapi életben és a munka világában is elengedhetetlen. A vizuális kultúra a művészeti nevelés 

olyan átfogó megközelítésére törekszik, melynek keretében sokféle önkifejezési forma (vizuális 

megjelenítés, beszéd, mozgás) gyakorlására van mód, ami a kommunikációs lehetőségek körét is 

tágítja. 

Digitális kompetenciák: A digitális kor, amelyben élünk, nagyrészt vizuális kommunikációs 

formákat használ, ezért a vizuális kultúra tantárgynak is alapvető feladata, hogy segítse a digitális 



 

 

médiumok használatát, mind a közlés, mind a befogadás képességeinek fejlesztésével. A kreatív 

feladatmegoldás érdekében a tanulók digitálisan hozzáférhető információkat gyűjtenek, és életkori 

sajátosságaiknak megfelelően lehetőséget kapnak arra, hogy az egy-egy tananyagrész produktumát 

digitális formában készítsék el. Ezáltal megtanulják, hogy hogyan érdemes alkotó folyamatba építeni 

az elérhető és összegyűjthető információkat, és hogyan lehet felhasználni a technikai lehetőségeket. 

A digitális technika lehetőségeinek előre nem látható fejlődési iránya miatt legfontosabb éppen a 

változásokra reagálni tudó tanulói személyiség fejlesztése. 

A matematikai, gondolkodás kompetenciái: A megismerési folyamatok fontos eleme a vizuális 

megfigyelés. A vizualitás a belső képalkotásnak, majd az ismeretszerzésnek és a magasabb szintű 

gondolkodási folyamatoknak is sajátos eszköze. A vizuális kultúra tanulása során mind a szabad 

alkotásban , mind az egyszerű tervezési feladatokban a problémamegoldó gondolkodást 

gyakorolhatja a tanuló, amikor végigjárja az információgyűjtés, -elemzés, -értelmezés, az ötletelés, a 

tesztelés és az újraértelmezés szakaszait. Minden problémamegoldás esetében nagy jelentősége van 

a szabad asszociáción alapuló, divergens gondolkodási szakaszoknak, amit a vizuális kultúra tantárgy 

tanulása a nyitottság, az egyéni ötletek és a sajátos kifejezési megoldások bemutatásával és 

elfogadásával jelentős mértékben képes fejleszteni. 

A társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái: Az életkori sajátosságok változásával 

az identitás keresésének egy sajátos és izgalmas lehetősége a szűkebb, majd az egyre tágabb kulturális 

környezettel való ismerkedés. A vizuális kultúra tantárgy ezen belül bemutatja kulturális örökségünk 

bizonyos részeit, amelynek kapcsán egyrészt felhívja a figyelmet a közös értékeinkre és azok 

megőrzésének jelentőségére, másrészt a vizuális alkotásokkal való kapcsolat megalapozott értékítélet 

megfogalmazására ösztönöz. A kortárs képzőművészet fontos feladata, hogy a művészet sajátos 

kifejezési formáival hívja fel a társadalom figyelmét a kortárs problémákra, így a vizuális kultúra 

tantárgy sajátos, szokatlan megjelenésekkel is képes üzeneteket közvetíteni a körülöttünk lévő 

társadalmi és környezeti jelenségekkel kapcsolatban. Ugyanakkor – miután a vizuális kultúra tantárgy 

feladata nem csupán a kultúra és a magasművészet közvetítése, hanem a média és az épített, tervezett 

környezetünk vizuális szempontú vizsgálata is – e tartalmakhoz kapcsolódóan hatást gyakorol a 

társadalmi felelősség erősítésére is. 

Személyes és társas kompetenciák: A művészettel nevelés elvének megfelelően a vizuális kultúra 

tantárgy kiemelt feladata a személyiség fejlesztése, különös tekintettel a személyes és társas 

kompetenciákra. A tantárgy egyik jellemzője a gazdag önkifejezési formák támogatása, ami segíti az 

önismeretet és a reális önértékelés kialakítását, miközben a változatos tevékenységi formák nagyobb 

esélyt adnak a sikerélmény elérésére. Az érzelmek kifejezéséhez, felismeréséhez és szabályozásához 

kapcsolódó készségek gyakorlása ugyanakkor szerepet játszik a társas viselkedésben is. A vizuális 

kultúra tantárgy – és ezen belül a kreatív problémamegoldás fejlesztésének – lehetősége, hogy 

csoportos együttműködésben valósuljon meg, azaz a feladatmegoldások sokféle nézőpont és sokféle 

tudás megjelenítésével, mindenki közreműködésével és megelégedésével jöjjön létre. A csoportos 

együttműködésen alapuló alkotó vagy befogadó feladatmegoldásokban lehetőség van a különböző 

szerepek megtapasztalására, a közös döntések megvitatására és a konfliktushelyzetek megoldására, 

végül a legjobb megoldás érdekében a produktív tevékenység gyakorlására. 

A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái: A vizuális kultúra tantárgy 

a Művészetek tanulási terület részeként, hagyományosan magába foglalja a műalkotások elemző 

vizsgálatát, így alapvető feladata a művészet kultúraközvetítésben elfoglalt helyének hangsúlyozása. 

Cél, hogy kontextusba helyezze a művészettörténeti változásokat, különös tekintettel kulturális 

örökségünk jelentőségére, ugyanakkor a tantárgy feladata a kortárs kulturális jelenségek értelmezése 

is. A tantárgy fontos célja, hogy a tanulók az iskolában megismerjék a magyarság által létrehozott 

legfontosabb képzőművészeti és építészeti alkotásokat, nemzetünk hagyományos tárgykultúráját és 

díszítőművészetét, ezáltal büszkék legyenek a magyar kultúrára, és kötődjenek szülőföldünk 

értékeihez. A befogadó tevékenység aktív alkotótevékenységgel támogatva a kreativitásfejlesztés 

egyedülálló lehetőségeként működik. A kreatív gazdaság a világ leggyorsabban fejlődő ága, hisz a 

mindennapos kihívásokkal szemben mindig új megoldásokra van szükség. A vizuális kultúra tantárgy 



 

 

az alkotó feladataiban olyan megoldásra váró problémákat tud meghatározni, amelyek kreatív 

megoldásokat kívánnak, a megoldások pedig produktum formájában is bemutatásra kerülnek. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A vizuális kultúra tantárgy leginkább a 

személyiségfejlesztésben betöltött feladata miatt képes a munkavállalói és vállalkozói kompetenciák 

fejlesztésére. A kreatív feladatmegoldás megköveteli az adott helyzet rugalmas kezelését, az 

innovatív ötletek, új megoldások megtalálását, a megoldás érdekében a helyzetek értékelését, majd a 

hatékony döntés céljából a kitartó mérlegelést és döntést. A csoportos feladatmegoldások (például 

projektfeladatok) esetében a tanuló kipróbálhat ugyanakkor olyan együttműködéseket is, amelyekre 

a munka világában is szüksége lehet. 

A középiskolában a vizuális kultúra tantárgy szokásos részterületeinek további fejlesztése mellett 

egyre nagyobb hangsúlyt kap a mérlegelő szemlélet és a problémamegoldó gondolkodás, valamint a 

szociális érzékenység további erősítése. A felnőtté válás ezen időszakában rendkívül fontos a reális 

önértékelés és az önismeret megerősítése, ami a tantárgyhoz kapcsolódó tudásterületek alkotó-

befogadó folyamatain keresztül juthat érvényre. Ebben fontos szerepük van az egyéni feladatoknak 

éppúgy, mint a társadalmi együttműködést mintázó csoporttevékenységeknek. A fiatalok és a kortárs 

környezet médiahasználati szokásai szükségessé teszik a médiatudatosság elvének és gyakorlatának 

erősítését, vagyis a vizuális megfigyelés és értelmezés segítségével megvalósuló mérlegelő 

médiaértés kompetenciájának megszilárdítását. Ebből következtethető, hogy e korosztálynál nem 

pusztán a kifejező képzőművészeti produktumok létrehozása a cél, hanem az is, hogy a tanulók 

képesek legyenek újszerű technikai eszközök használatával is továbbvinni a hagyományos 

képalkotási eljárások kialakult gyakorlatát, mint például a képi elemek elrendezésének alapvető 

eseteit. A 9–10. évfolyamos tanulóktól elvárható komplex gondolkodás és látásmód lehetőséget nyújt 

a korábbi évfolyamokon megszerzett ismeretek és tapasztalatok rendszerezésére, a befogadó jellegű 

vizuális képességek fejlesztésére, ami tovább segíti a problémamegoldó gondolkodás és kreativitás 

fejlődését. 

Az 5–8. évfolyamon megadott műlista képezi a 9–11. évfolyam vizuális ismeretanyagának alapját. 

9. évfolyam 

Témakör neve Óraszám 

Korszak, stílus, műfaj  20 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi 

üzenet 
16 

Összes óraszám 36 

Korszak, stílus, műfaj 20 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, 

e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit, 

képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet 

indokolni is tud; 



 

 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi 

megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk 

felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

− érti és megkülönbözteti a klasszikus és a modern művészet kultúrtörténeti összetevőit, 

közlésformáinak azonosságait és különbségeit; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve 

az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Adott vagy választott – vizuális művészet által is feldolgozott – problémák, jelenségek (pl. 

személyes, környezeti, tudományos, társadalmi, művészeti) önálló feldolgozása és tudatos, 

vizuális jellegű bemutatása (pl. prezentáció, hagyományos tabló, táblaképpel kísért kiselőadás) a 

szakszerű kutatás lépéseinek érvényesítésével (pl. cél megfogalmazása, információgyűjtés, 

beleértve a felhasznált forrás megjelenítését, elemzés, szelektálás, lényegkiemelés). A 

probléma/téma megfelelő, hatásos bemutatása érdekében az optimális műfaj, stílus, kifejezési 

eszköz megválasztása, tervezett felhasználása, csoportmunkában is 

− Meglévő művészettörténeti tudás felhasználásával és célirányos megfigyelések, elemzések 

alapján reflektív alkotások létrehozása (pl. grafika, fotó, film, festmény, fotósorozat, kollázs), 

adott történelmi korok, korszakok jellemző problémáinak, jelenségeinek (pl. szabadság, érték, 

szakralitás, humánum, szülő-gyermek viszony, bűn, identitás, szépség) változását tükröző 

vizuális művészeti megjelenések megértése és mások számára is érthető bemutatása érdekében, 

mindezt csoportmunkában is 

− Egy választott művészettörténeti korszakra, stílusirányzatra (pl. gótika, reneszánsz, barokk, 

realizmus, századforduló izmusai, op-art, pop-art, land-art, hiperrealizmus) jellemző probléma 

(pl. valósághoz, transzcendenshez, társadalmi vagy tudományos változásokhoz való viszony) 

kapcsán önálló információgyűjtés, a probléma, téma önálló értelmezése a vizualitás lehetőségeit 

is felhasználva (pl. fotósorozattal, poszterrel, prezentációval), reflektálva napjaink kifejezési 

nyelvére 

FOGALMAK 

interaktív mű, parafrázis, művészi hatás 

Kortárs művészeti jelenségek – Művészi koncepció, személyes és társadalmi üzenet 16 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− alkotó feladatmegoldásai során az elraktározott, illetve a folyamatosan újraalkotott belső képeit, 

képzeteit szabadon párosítja a felkínált tartalmi elemek és látványok újrafogalmazásakor, amelyet 

indokolni is tud; 

− a vizuális megjelenések elemzése és értelmezése során a befogadó és az alkotó szerepkört 

egyaránt megismerve reflexióit szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi 

megjelenítéssel is; 

− a művészi hatás megértése és magyarázata érdekében összehasonlít és következtetéseket 

fogalmaz meg a különböző művészeti ágak kifejezési formáival kapcsolatban; 



 

 

− adott vagy választott kortárs művészeti üzenetet személyes viszonyulás alapján, a társadalmi 

reflexiók kiemelésével értelmez; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles 

kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez és módosított kifejezési szándék vagy 

funkció érdekében újraalkot; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat 

újraalkot. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A személyes érdeklődésben jelenlevő, társadalom- vagy természettudományos ismeretek által 

megalapozott absztrakt fogalmak megjelenítése jelen korunk képalkotó lehetőségeivel 

− A XX. századi magyar szobrászat jelentősebb alkotásainak (Szervátius Tibor, Schaar Erzsébet, 

Borsos Miklós, Vilt Tibor, Melocco Miklós és Kovács Margit munkái) megismerése 

anyaghasználat és kifejezés tekintetében. Összefüggések keresése a művészi kifejezés és 

anyaghasználat kapcsolatában 

− Szabad kísérletezés elvont tartalmak megjelenítésére önállóan tervezett anyaghasználattal alkotott 

plasztikus mű létrehozásával 

FOGALMAK 

koncepció, önreflexió/társadalmi reflexió, posztmodern jelenségek, kísérleti művészet 

10. évfolyam 

Témakör neve Óraszám 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 18 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, 

személyesség 
18 

Összes óraszám 36 

A vizuális közlés hatásmechanizmusa – Vizuális információfeldolgozás 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, 

e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− adott és választott vizuális művészeti témában önállóan gyűjtött képi és szöveges információk 

felhasználásával részletesebb helyzetfeltáró, elemző, összehasonlító, projektmunkát végez; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális 

környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

− különböző mediális produktumokat vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés 

szempontjából elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

− bemutatás, felhívás, történetmesélés érdekében térbeli és időbeli folyamatokat, történéseket, 

cselekményeket különböző eszközök segítségével rögzít; 



 

 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet 

felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− szabadon választott témában társaival együtt ok-okozati összefüggéseken alapuló történetet alkot, 

amelynek részleteit vizuális eszközökkel is magyarázza, bemutatja; 

− adott téma újszerű megjelenítéséhez illő technikai lehetőségeket kiválaszt és adott vizuális 

feladatmegoldás érdekében megfelelően felhasznál; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a 

befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az 

együttműködésre törekszik. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Példák alapján a filmnyelv eszközeinek (pl. képkivágás, kameraállás, kameramozgás, fény, hang, 

vágás/filmidő) elemző vizsgálata során önálló következtetések megfogalmazása és a 

tapasztalatok felhasználása adott cél (pl. elbeszélés, figyelemfelhívás, tájékoztatás, 

ismeretterjesztés), illetve adott cél továbbgondolása (pl. rövidfilmek készítése az eltérő szereplők 

szemszögéből, antireklám/antikampányfilm, álhírműsor, fiktív ismeretterjesztő filmkészítés), 

mozgóképi megjelenések létrehozása érdekében csoportmunkában 

− Egyszerű animációs technikák (pl. tárgymozgatás, papírkivágás, homokba rajzolás) 

felhasználásával változatos célokat következetesen szolgáló mozgókép (pl. reklámfilm, zenei 

klip, adott vers inspirálta filmetűd) elkészítése csoportmunkában, és a produktum közös 

értelmezése, értékelése 

− Példák alapján a mozgókép hatásmechanizmusának elemző vizsgálata különféle szempontok 

alapján (pl. hangulatkeltés, montázs, sztereotípia, eredeti megoldások, célközönség elérése) 

− A tapasztalati valóság és a médiában megjelenő reprezentált valóság összehasonlító vizsgálata és 

önálló bemutatása különböző mediális megjelenések esetében (pl. hírműsor/hírportál, tévéreklám, 

valóságshow, dokumentumfilm) 

FOGALMAK 

média, médium, technikai kép, filmnyelvi eszközök, montázselv, sztereotípia, 

célközönség/célcsoport, reprezentált valóság/virtuális valóság 

Digitális képalkotás, közösségi média – Digitális tartalom-előállítás, személyesség 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− alkotó és befogadó tevékenységei során érti és komplex módon használja a vizuális nyelv 

eszközeit; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− megfelelő érvekkel alátámasztva, mérlegelő szemlélettel viszonyul az őt körülvevő kulturális 

környezet vizuális értelmezéseinek mediális csatornáihoz, amit társaival is megvitat; 

− vizuális jelrendszer, kommunikációs szándék és hatáskeltés szempontjából különböző mediális 

produktumokat elemez, összehasonlít, és következtetéseit társaival is megvitatja; 

− adott feladatnak megfelelően alkalmazza az analóg és a digitális prezentációs technikákat, illetve 

az ezekhez kapcsolható álló- és mozgóképi lehetőségeket; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− valós célokat szolgáló, saját kommunikációs helyzetnek megfelelő, képes és szöveges üzenetet 

felhasználó vizuális közlést hoz létre társaival együttműködésben is; 

− technikai képnél és számítógépes környezetben felismeri a manipuláció lehetőségét, és érti a 

befolyásolás vizuális eszközeinek jelentőségét; 

− egyéni munkáját hajlandó a közösségi alkotás érdekei alá rendelni, a hatékonyság érdekében az 

együttműködésre törekszik. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Többféle célt (pl. oktatás, szórakozás, információszolgáltatás, közösségépítés) szolgáló, 

választott online tartalom, megjelenés elemző vizsgálata a vizuális jellemzők leírása és elemzése 

céljából, egyénileg és csoportmunkában is 

− Választott, személyes tartalmakat bemutató online megjelenések (pl. blog, vlog, személyes profil 

közösségi médiában) elemzése vizualitás és tartalomszervezés (pl. kép és szöveg aránya, 

menürendszer/címek és tartalmak megfelelése, színek kommunikációs funkciója, interaktivitás, 

hipertextualitás) szempontjából, és a tapasztalatok bemutatása és megvitatása egyénileg vagy 

csoportmunkában 

− A sztárjelenség kulturális hátterének elemző vizsgálata példák alapján, a tapasztalatok 

felhasználása játékos feladatokban (pl. fiktív szuperhős bemutatása különböző vizuális 

eszközökkel, szelfikészítés különböző kifejezési szándék érdekében, youtuber-témák gyűjtése 

különböző szempontok szerint, vlog készítése szokatlan/abszurd témában), a személyes célok 

következetes alkalmazása érdekében (pl. profilkészítés, kreatív „instasztori” készítése) 

FOGALMAK 

újmédia, virtuális világ, közösségi média, társadalmi nyilvánosság 

11. évfolyam 

Témakör neve Óraszám 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 18 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya 18 

Összes óraszám 36 

Design, divat, identitás – Tervezett környezet, azonosulás 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, 

e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében; 

− adott szempontok alapján érti és megkülönbözteti a történeti korok és a modern társadalmak tárgyi 

és épített környezetének legfontosabb jellemzőit; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− képalkotás és tárgyformálás során autonóm módon felhasználja személyes tapasztalatait a hiteles 

kifejezési szándék érdekében a választott médiumnak megfelelően; 

− saját munkáit bátran újraértelmezi és felhasználja további alkotótevékenység során; 

− adott feladatmegoldás érdekében ötleteiből rendszert alkot, a célok érdekében alkalmas kifejezési 

eszközöket és technikákat választ, az újszerű ötletek megvalósítása érdekében szabályokat 

újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok 

feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 



 

 

− Az építészettörténet különböző korszakaiból (pl. ókor, romanika, gótika, reneszánsz, barokk, 

klasszicizmus, eklektika, szecesszió, modern, posztmodern, kortárs) választott példák 

összehasonlító vizsgálata, csoportosítása különböző szempontok szerint (pl. funkció, szerkezet, 

építőanyag, térlefedés, tömeg, homlokzattagolás), a tapasztalatok különböző játékos vizuális 

megjelenítésével (pl. gyors szabadkézi rajz, alaprajz rekonstruálása, makett készítése) 

− Az organikus építészet célkitűzéseinek és formanyelvének (Le Corbusier, Hundertwasser, Gaudi) 

megfigyelése után valós vagy fiktív gyárépület rajzának kreatív, funkcióváltoztató átalakítása 

rajzban 

− Kós Károly, Makovecz Imre és Csete György munkásságának megismerése után közösségi tér és 

környezetének megtervezése organikus szemlélettel. A tervek alapján makett készítése szabadon 

választott anyag- és eszközhasználattal 

− Személyes példák alapján az aktuális divatot és annak rövid távú változásait befolyásoló tényezők 

(pl. tárgyi környezet, fogyasztói szokások, társadalmi-gazdasági-kulturális háttér) elemző 

vizsgálata kreatív feladatokban (pl. stíluslap készítése, karakterteremtés adott szempontoknak 

megfelelően, fiktív brand tervezése adott cél érdekében) a saját identitás erősítése céljából 

− A XIX-XX. századi magyar tárgykultúra egy-egy jellemző termékének, gyártójának (pl. Zsolnay 

épületkerámia, Hollóházi és Herendi porcelán, Csepel biciklik és motorkerékpárok, Ikarusz busz, 

Kandó mozdony, Ganz gépgyártás, Tisza cipő) megismerése és társakkal való megismertetése 

prezentáció formájában. Az adott termék formatervezésében tetten érhető társadalmi 

vonatkozások, a forma és funkció viszonya, a termékek ikonikus jellegének, az e mögött álló 

okok, a kultúrkörben betöltött szerep bemutatása. A fentiekből választott témakör tárgyának 

értelmezése és alkotómunkában történő újrafogalmazása. A tervezett és létrehozott alkotásban 

saját korunk elvárásaira való reagálás 

FOGALMAK 

térszervezés, design, divat, identitás, brand, designgondolkodás 

Környezet és fenntarthatóság – Természeti és tervezett környezet egyensúlya 18 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

− a látható világ vizuális összefüggéseinek megfigyeléseit ok-okozati viszonyoknak megfelelően 

rendszerezi; 

− a vizuális megjelenések mintáinak önálló megfigyelése és felismerése által konstrukciókat alkot, 

e megfigyelések szempontjainak összekapcsolásával definiál és következtet, mindezt társaival 

együttműködve alkotótevékenységébe is beilleszti; 

− adott feladatmegoldás érdekében meglévő vizuális ismeretei között megfelelően szelektál, a 

további szakszerű információszerzés érdekében adekvátan keres; 

− az alkotótevékenység során szerzett tapasztalatait önálló feladatmegoldás során beépíti, és az 

eredményes feladatmegoldás érdekében szükség szerint továbbfejleszti; 

− új ötleteket is felhasznál képek, tárgyak, terek megjelenítésének, átalakításának, 

rekonstruálásának megvalósításánál síkbeli, térbeli és időbeli produktumok létrehozása esetében; 

− a vizuális alkotás során befogadó és az alkotó szerepkört egyaránt megismerve reflexióit 

szemléletesen és szakszerűen fogalmazza meg szövegesen és képi megjelenítéssel is; 

− személyes élményei alapján elemzi a tárgy- és környezetkultúra, valamint a fogyasztói szokások 

mindennapi életre gyakorolt hatásait és veszélyeit, és ezeket társaival megvitatja; 

− adott vagy választott célnak megfelelően, környezetátalakítás érdekében, társaival 

együttműködésben, környezetfelméréssel alátámasztva tervet készít, amelyet indokolni is tud; 

− tervezési folyamat során a gondolkodás szemléltetése érdekében gondolatait mások számára is 

érthetően, szövegesen és képpel dokumentálja; 

− vizuális megjelenéseket, alkotásokat újraértelmez, áttervez, és módosított kifejezési szándék vagy 

funkció érdekében újraalkot; 

− a leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében felméri a megoldási lehetőségeket és azok 

feltételeit, amelyek komplex mérlegelésével hoz döntést az adott feladatokban. 



 

 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Lokális vagy globális környezeti problémára (pl. természet, levegő, víz, fény, közlekedés, 

fogyasztói szemlélet, nagyvárosi lét, civilizációs fenyegetettség) reflektáló alkotás, produktum 

(pl. köztéri alkotás, akció, interaktív tér, esemény, szerkezet, közösségi médium kampány, 

installáció) tervének, makettjének létrehozása. A tervek megfelelő elkészítése érdekében a 

választott probléma (pl. vízpocsékolás, ballagók lufieregetése, szemetes járda, buszmegálló-

rongálás), helyszín (pl. település, köztér, parkoló, víztorony, iskola) és az ideális megjelenítés 

eszközeinek (pl. eseményművészet, reklám, látvány, hang, filmnyelvi eszközök) tanulmányozása, 

felmérése egyénileg és csoportmunkában 

− A történeti korok és a modern társadalmak környezetalakítási jellemzőinek mérlegelő 

felhasználásával, esztétikai és funkcionális szempontok érvényesítésével saját, közvetlen 

környezetben megoldásra váró környezeti problémák (pl. kocogók, futók számára megfelelő hely, 

szemétgyűjtés, -tárolás, csomagolóanyagok mennyiségének csökkentése) megoldásához tervek, 

koncepciók elkészítése, csoportmunkában is, a koncepció jól értelmezhető vizuális és szöveges 

bemutatásával 

− A fenntarthatóság és környezettudatosság irányelveinek megfelelő ideális élettér (pl. lakás, kert, 

park, falu, város, iskola, úthálózat) természeti és épített, tárgyi környezetének harmóniájára, 

egyensúlyára fókuszáló tervezés (pl. környezetbe olvadó építészet, land art), a kortárs 

környezetalakítás jellemzőinek, a designgondolkodás problémamegoldásra ösztönző 

lehetőségeinek inspiratív felhasználásával, csoportmunkában is 

− A műemlékvédelem korszerű irányelveinek megismerése. A lakóhelyen vagy annak környékén 

található, felújításra váró épületről prezentáció tartása az épületet konzerváló vagy funkcióváltó 

átépítéssel kapcsolatban. 

FOGALMAK 

fenntartható fejlődés, személyes/közösségi tér, ökológiai lábnyom, ergonómia, minimál tér 

 

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 

A szabályozás szerint a 12. évfolyamon kötelezően választandó a  mozgóképkultúra és médiaismeret 

vagy a dráma és színház tantárgy. A 11. évfolyamon a Művészetek tanulási terület tantárgyai közül 

(ének-zene, dráma és színház, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti 

el, hogy melyik tantárgy számára biztosítja a heti órakeretet. 

Megjegyzendő, hogy az osztálykeretek felbontásával – a 11. és a 12. évfolyamos osztályok számától 

függően – a tanulói érdeklődésnek megfelelően, továbbá szakos tanár biztosításával a tanulási terület 

tantárgyai közül több lehetőséget is felkínálhat az iskola.  

Ez a kerettanterv a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyra vonatkozóan tartalmazza 

valamennyi lehetőségre a tartalmi szabályozást. 

Mivel a tantárgy választható a 11. és a 12. évfolyamon, illetve akár mindkettőn is, a tantárgyi 

témakörök nem változnak évfolyamonként. A mindkét évfolyamon mozgóképkultúra és 

médiaismeret tantárgyat tanító iskoláknak és pedagógusoknak a magasabb óraszám miatt lehetőségük 

van egy-egy témakör elmélyítésére: akár úgy, hogy több órában tanítanak egy témakört az adott 

évfolyamon, akár pedig úgy, hogy a 12. évfolyamon visszatérnek ugyanazokra a témakörökre további 

példákkal, feladatokkal és tartalmakkal kiegészítve a korábban tanultakat. 

A kerettantervben a témakörök javasolt sorrendje felcserélhető, módosítható. Az egy-egy témakörben 

megjelenő fejlesztési feladatok és tartalmak hasonlóak. Ezek taníthatók egyik vagy másik témakör 

keretei között vagy akár mindkettő részeként, a jobb elmélyítés érdekében. A kerettanatervben 

megjelenő szövegpéldák a gyorsan alakuló médiakörnyezetben viszonylag gyakran frissítendőek. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy tevékenységei jelentős szerepet játszanak a Nemzeti 

alaptantervben megfogalmazott valamennyi kompetencia fejlesztésében. 

A tantárgy fejleszti a tanulás kompetenciáit, mert a tanulási tevékenységei a digitális eszközökkel 

való egyéni és közösségi tanulási módozatokon keresztül megélt élményként jelennek meg. Az 



 

 

internet világának, a digitális eszközöknek, a mozgókép formanyelvének valamint ezek működési 

mechanizmusainak ismerete más tantárgyak tanulását is nagyban támogathatja. 

A tantárgy alapvető a kommunikációs kompetenciák fejlesztésében. A nekünk szóló vagy a minket 

elérő üzenetek nagy részét audiovizális médiaüzenetek formájában fogalmazzuk vagy osztjuk meg, 

ahogy mondandónk egyre nagyobb részét is ilyen formában tesszük közzé. A kommunikáció 

folyamatában a tanulók nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszonyulnak mások véleményéhez, 

illetve konstruktív párbeszéd folytatására törekednek. Az egyes projektek megvalósításakor a 

generációk közti párbeszéd is megvalósul, hiszen sokszor a tágabb társas környezet, a család, a felnőtt 

segítők világa is bevonódik a munkafolyamatokba. 

A tantárgy fejleszti a digitális kompetenciákat, mivel a mozgóképi és mediális kommunikáció ma 

már döntően a digitális környezetben valósul meg. A mozgókép és médiaismeret a digitális 

eszközhasználati képességeket a társadalmi nyilvánosságban való részvétel, a digitális 

állampolgárság szempontjából kontextualizálja. A tantárgy fejleszti a logikai, gondolkodási 

kompetenciákat, ami a problémák azonosításában, a kérdések megfogalmazásában, az összefüggések 

keresésében és értékelésében, a logikus ok-okozati érvelés alkalmazásában, az egyes folyamatok 

következményeinek a kiszámításában nyilvánulhat meg. 

A tantárgy fejleszti a kollaboratív munkavégzési illetve személyes és társas kapcsolati 

kompetenciákat a kommunikációs gyakorlatok megoldásában, a csoportos együttműködésben. A 

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. 

A tantárgy személyiségfejlesztésben betöltött szerepe, a digitális és a kommunikációs kompetenciák 

fejlesztése hozzájárul a munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztéséhez is. 

A tantárgy tartalmai szoros kapcsolatban állnak a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az 

állampolgári ismeretek, a hon- és népismeret, az etika, a vizuális kultúra, a dráma és színház, valamint 

a digitális kultúra tantárgyak tartalmaival. A tanulóknak ezen tantárgyak tanulása során szerzett 

ismereteit, tudását a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy frissítheti, új összefüggésekbe tudja 

helyezni. A tanuló előzetes – nem csak az iskolában szerzett – tudását a tantárgy keretei között 

szükséges rendszerezni, beépíteni a tantárgy tanítási-tanulási folyamatába. Fontos, hogy a tanuló a 

mozgóképkultúra és médiaismereti órákon világosan lássa, hogy a tantárgy tartalmai az ő 

médiafogyasztásának fejlesztését, igényességét célozzák és a tudatos médiafogyasztóvá válását 

segítik elő. A filmpedógia (a filmmel való oktatás) módszerével pedig a tanulók az egyes – nemcsak 

humán és művészeti - tudományterületek világához is kaphatnak élmény alapú fejlesztést. 

A Nemzeti alaptanterv hét célt fogalmaz meg a tantárgy tanulási céljaiként. Mivel a középiskolások 

a média és az internet világát gyakorlatilag második otthonukként kezelik, ott jelentős mennyiségű 

időt töltenek el, elsősorban a médiaismereti rész a hangsúlyos. A mai diákok nevelése szempontjából 

elengedhetetlenül fontos, hogy kialakítsuk a médiatudatosság képességét. A tanulóknak tisztában kell 

lenniük a média társadalmi és véleményformáló szerepével, biztos, belsővé tett értékrend alapján kell 

tudniuk választani annak szövegei, termékei közül, az internet világában magabiztosan és felelősen 

kell tájékozódniuk, továbbá fel kell hívni a figyelmüket arra is, hogy a digitális világban 

önreprezentációjuk, saját megjelenésük is a megfelelő értékek mentén, az eszközök értő 

alkalmazásával történjen, úgy, hogy közben önmagukat, személyiségi jogaikat, identitásukat is  

biztonságban tudják. 

Az audiovizuális médiaszövegek azonban természetesen nem érthetők a mozgókép formanyelvének 

(természetének, kifejezőeszközeinek) ismerete nélkül. A Nemzeti alaptanterv célként határozza meg 

– elsősorban a magyar – értékhordozó audiovizuális művek tanulmányozását is. 

A Nemzeti alaptanterv a tanulási célokban megfogalmazottakat jelentős részben alkotói eszközökkel 

kívánja elérni. A mozgóképi és médiaanyagok megfelelő befogadói attitűdjének kialakításához 

elsősorban a hasonló anyagok aktív előállítását adja meg eszközként, azaz a mozgóképkultúra és 



 

 

médiaismeret tantárgy keretei között számos esetben a tanulók rendelkezésére álló eszközök (pl. 

okostelefonok) gyakorlati használata módszertani szempontból kifejezetten ajánlott. A Nemzeti 

alaptanterv a gyakorlati tevékenységek hangsúlyozásával arra ad lehetőséget, hogy a mozgóképi és 

mediális kommunikáció hatásmechanizmusát a diákok az audiovizuális vagy írott médiaanyagok 

előállításával ismerjék meg. Így ez a tantárgy a befogadói és az alkotói személyiség fejlesztését is 

szolgálja, valamint lehetővé teszi, hogy a diákok ne csak passzív befogadói, hanem aktív résztvevői 

is lehessenek a mediális kommunikációnak. 

A kerettanterv mindezen célok megvalósításának idő- és tartalmi keretét adja meg. 

Témakör neve Óraszám 

ÁLTALÁNOS 
osztály 

HUMÁN 
osztály 

1. A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és 

elektronikus sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték. 

3   9 

2. A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati 

kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a 

közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az 

online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 

3   9 

3. Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: 

szellemi önvédelem, a kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – 

tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; az információbiztonság, a 

közszféra és a magánszféra a médiában. 

2   6 

4. A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, 

médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a véleményformálás 

lehetőségei, feladatai. 

2   6 

5. A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a 

hagyományos és az új médiában, képi eszközök a digitalizáció előtt és 

most; az audiovizuális elemek esztétikai szerepe a művészi alkotásoknál 

és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 

4 12 

6. Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; 

esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom kölcsönhatása; jelenségek 

a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák, 

életformák; a virtuális valóság. 

6 18 

7. A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet 

jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, 

sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek. 

8 24 

Rendszerezés, ismétlés 3   9 

Összes óraszám: 31 93 

A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír 

fogalma, típusai; a hírérték 3 óra / 9 óra 

Tanulási eredmények: 

 a média természetének ismerete, ezáltal értő használata  

 a média által közvetített és a média által teremtett valóság szétválasztásának képessége; a 
reprezentáció fogalmának ismerete 

 a fikció és a dokumentum különbségének ismerete  

 a hírek jellemzőinek ismerete, a hitelesség kritériumainak ismerete, a hírmédia szövegeinek értő 
olvasása és képesség hasonló szövegek megalkotására 

 a politikai, tudományos és közérdekű hírek, illetve a bulvárhírek közötti különbség ismerete, 
képesség ezek felismerésére és szétválasztására  

 a dezinformáció, az álhírek és az áltudományos cikkek azonosítása, ellenőrzött, hiteles internetes 
tartalmak használata 



 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média fogalmának értelmezése 

 a média és a valóság viszonya problémájának felvetése: a média mint közvetítő közeg 
dokumentáló, valóságközvetítő lehetőségeinek és szórakoztató természetének vizsgálata, 
elemzése 

 a jellegzetes médiaműfajok ismertetése  

 a hír és a hírérték fogalmának értelmezése, a hír szerkezeti felépítésének jellemzői 

 a politikai, tudományos, közérdekű hírek és a bulvárhírek közötti különbségek és hasonlóságok 
vizsgálata   

Fogalmak: 

médium, média, tömegmédia, nyomtatott és elektronikus média, reprodukció és ábrázolás, 

dokumentum, fikció, tömegkommunikáció, nyilvánosság, közvélemény, közérdekűség, hír, 

hírfolyam; 

Javasolt tevékenységek:  

 „A média az üzenet” (Marshall MacLuhan) állítás elemzése, összevetése a média közvetítő 
csatornaként történő meghatározásával 

 a média valóságot közvetítő és valóságot teremtő szerepének és ehhez használt eszközeinek 
összehasonlítása egy esemény élő közvetítése és egy élő showműsor (pl. tehetségkutató) 
összehasonlításával 

 a média valóság és sztárteremtő képességének elemzése egy tehetségkutató showműsor és/vagy 
egy valóságshow műfaji sajátosságainak vizsgálatán keresztül 

 hírelemzés; a hír szerkezeti felépítése, a narráció, az interjúrészlet és a képi anyag egymáshoz 
való viszonyának vizsgálata  

 ugyanazon hír összehasonlítása eltérő szerepű és tulajdonú médiaintézmények és 
médiaszereplők interpretációiban  

 egy bulvárhír közvetítési módjának összehasonlítása egy nyomtatott bulvárújságban, egy 
népszerű weblapon és egy televíziós magazinműsorban 

 egy hír nyomon követése a hírfolyamban (felbukkanása, vezető szerepe és eltűnése) egy 
népszerű internetes újság esetében  

 egy-egy hír megírása interneten, rádióban, televízióban közvetíthető formában  

 kötött szövegű interjú készítése (pl. okostelefonnal) egy osztálytárssal vagy tanárral kétféle 
feldolgozásban: egy, az adott embert szimpatikusnak, barátságosnak, értelmesnek bemutató 
verzióban és annak ellenkezőjében (változtatni csak a felvett képen és a szerkesztés során lehet, 
az elhangzott szövegen nem) 

A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és 

kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, 

felelőssége; az online kommunikáció lehetőségei és veszélyei. 3 óra / 9 óra 

Tanulási eredmények: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismerete 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény, a társadalmi nyilvánosság fogalmának 
ismerete  

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média fő jellemzőinek, különbségének 
ismerete 

 különbségtétel a nézettség és a közönségarány között 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a tömegkommunikáció fogalmának ismertetése 



 

 

 a közönségek, közösségek és fogyasztók, a közvélemény és a társadalmi nyilvánosság fogalmának 
vizsgálata 

 a médiaszövegek által sugallmazott értelmezési keretek felismerése 

 a médianyilvánosság sokszínűsége jelentőségének felismertetése 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek megismertetése 

 a médiafogyasztás, a nézettség és a közönségarány fogalmának értelmezése 

Fogalmak: 

tömegkommunikáció, társadalmi nyilvánosság, közönségek, fogyasztók, közvélemény, nonprofit, 

kereskedelmi, közszolgálati és közösségi média, nézettség, közönségarány, műsorrend, online 

kommunikáció; 

Javasolt tevékenységek: 

 annak értelmezése, hogy mit jelent az, hogy a tömegkommunikáció a társadalmi nyilvánosság 
színtere 

 a média működése mint az eltérő médiaközönségek számára gyártó gazdasági tevékenyég 

 annak vizsgálata, értelmezése, hogy pontosan kinek a véleménye a közvélemény 

 olyan állítások összegyűjtése, amelyek egyértelműen elfogadottak a közvélemény szerint, de a 
diákok tudásuk, tapasztalatuk, ismereteik alapján biztosan tudják, hogy alaptalan állítás vagy 
részigazság 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média jellemzőinek összehasonlítása 
(előállítóik, fogyasztóik, szerepük a társadalmi nyilvánosságban) 

 internetes kutatómunka annak kiderítésére, hogy melyek voltak az utóbbi hónap legnézettebb 
televíziós műsorai, milyen magyar nyelvű oldalak érték el a legnagyobb kattintásszámot továbbá 
annak elemzése, hogy ezek az adatok pontosan mit jelentenek 

 a nonprofit, a kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média összehasonlítása a a fogyasztási 
adatok, műsoraik nézettsége és közönségaránya alapján 

 egy kereskedelmi televízió műsorrendjének elemzése a nézettség optimalizálása szempontjából 

 annak összehasonlítása, hogy a tömegkommunikáció hagyományos és online médiumai 
mennyiben élhetnek eltérő lehetőségekkel, ugyanakkor mennyiben élhetnek is vissza ezekkel a 
lehetőségekkel 

Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom szempontjából: szellemi önvédelem, a 

kereskedelmi célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói magatartás kialakítása; az 

információbiztonság, a közszféra és a magánszféra a médiában. 2 óra / 6 óra 

Tanulási eredmények: 

 az online hálózati kommunikáció, s különösen az internet közvetítő közegének, sajátosságainak 
ismerete 

 a döntési, választási képesség fontosságának ismerete az internethasználatban 

 a magunkról közölt információ adta lehetőségek és veszélyek ismerete az internethasználatban  

 gondoskodik a személyes adatai védelméről az interneten, adatai és digitális identitása 
védelmében óvintézkedéseket tesz 

 a közösségi médiát tudatosan és felelősséggel használja, különös tekintettel a másokat zavaró, 
bántó vagy kihasználó kommunikációra 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 az internetnek mint sajátos közvetítő közegnek a vizsgálata 

 az internet vizsgálata azon szempontok alapján, amennyiben az nem lineáris és aktivitást követel 
meg a felhasználótól 



 

 

 az önreprezentáció adta lehetőségek és veszélyek felismerési képességének kialakítása 

 az online térhez kapcsolódó függőségek felismerése 

Fogalmak: 

internet, közvetítő közeg, bullying, gyűlöletbeszéd, kommunikáció, információ és dezinformáció, 

képernyőidő, digitális lábnyom;  

Javasolt tevékenységek: 

 az internet és a hagyományos média közvetítő közegének jellemző, fő különbségeinek vizsgálata, 
az egyirányú és a többirányú közvetítő csatorna összevetése 

 annak értelmezése, mit jelent a „klikkelés szabadsága” 

 gyakorlati kipróbálása annak, hogy az interneten mennyi információt lehet adott idő alatt fellelni 
egy sztárral vagy celebbel kapcsolatban és mennyit egy „átlagemberről” 

 annak átgondolása, hogy egy adott diákról mennyi és milyen információ érhető el az interneten, 
a  hatások és következmények elemzése 

 annak megbeszélése, hogy miért korlátozzák az internethasználatot egyes cégek (munkahelyek) 
és egyes államok  

 annak az állításnak az értelmezése, hogy az interneten senkinek és semminek nem kell 
szükségszerűen abban a (társadalmi, anyagi, földrajzi stb.) helyzetben lennie amelyben 
valóságosan létezik (vagyis a virtuális és a fizikailag megtapasztalható közötti különbség 
hangsúlyozása) 

 annak vizsgálata, hogy a diákok egy héten keresztül mennyi időt töltenek média- és 
internethasználattal és ezt az időt milyen konkrét tevékenységekre fordítják 

A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika, médiaszabályozás, információáramlás 

irányítása, a véleményformálás lehetőségei, feladatai. 2 óra / 6 óra 

Tanulási eredmények: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak ismerete 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus fogalma, a nagy és a korlátozott hatások elméleteinek 
megértése 

 a média törvényi szabályozása fő jellemzőinek ismerete 

 a piac médiaszabályozó képességének ismerete 

 a médianyilvánosságban megvalósuló véleményformálás etikájának és formáinak ismerete 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a média társadalmi szerepeinek, fő funkcióinak megismertetése 

 a médiaoptimizmus és médiapesszimizmus szemléletének, a nagy és a korlátozott hatások 
elméleteinek értelmezése 

 annak vizsgálata, hogy mennyiben szabályozza a közönség, azaz a piac és mennyiben a törvényi 
szabályozás a média működését 

 a média önszabályozásának vizsgálata 

 a véleménynyilvánítás formáinak és etikájának vizsgálata, az algoritmikusok szerepének 
felismerése a közösségi médiahasználatban, az algoritmusok hatásainak értelmezése 

Fogalmak: 

médiatörvény, filmtörvény, algoritönszabályozás, médiaetika, közösségi médiahasználatot vezérlő 

algoritmusok, FOMO jelenség blogger, vlogger, YouTuber, influencer, kommentelés, 

véleménybuborék, visszhangkamara;   

Javasolt tevékenységek: 



 

 

 egy választott médiaintézmény és médiaszöveg esetében annak vizsgálata, hogy az mennyiben 
teljesít információ- és eseményközvetítő (dokumentáló), szórakoztató és véleményformáló (a 
morális közmegegyezést alakító-módosító) funkciót  

 kutatómunka azzal kapcsolatban, hogy mi és hogyan szabályozza a média működését 
Magyarországon (EU-s és magyar törvényi szabályozás) 

 annak vizsgálata, hogy milyen hatást gyakorol a közönség (a követők) egy médiasztárra egy-egy 
népszerű influencer példáján 

 a Facebook önkéntes, etikai alapú önszabályozásának megismerése a Tisztogatók c. film (Hans 
Block – Moritz Riesewieck, 2018) alapján 

 a közösségi hálózatokon zajló tevékenységek kockázatainak megvitatása magyar filmalkotások, 
illetve a Digitális Jólét Program keretében készült kisfilmekre alapozva 

 egy véleménymegosztó nyilatkozattal vagy filmmel kapcsolatos internetes kommentek és 
bejegyzések vizsgálata etikai szempontból: mennyiben különbözik egy saját blogban, YouTube-
csatornán vagy weblapon megjelentetett vélemény egy mások véleményéhez történő 
hozzászólástól 

A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában, 

képi eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai szerepe a művészi 

alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban. 4 óra / 12 óra 

Tanulási eredmények: 

 a film formanyelvi alapjainak (a filmelbeszélés, a kép- és hangkonstrukció, a cszerepjáték, a 
montázs és digitális effektek) ismerete, alapszintű alkalmazása az audiovizuális kommunikáció 
során 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a filmelbeszélés dramaturgiai egységeinek ismerete és alkalmazása  

 a képkivágás, kameraállás és kameramozgás jelentésmódosító szerepének vizsgálata 

 a montázs jelentésteremtő funkciójának megismertetése  

 mozgókép-szövegszerkesztési gyakorlatok 

 a digitális képalkotás előnyeinek és hátrányainak áttekintése 

Fogalmak: 

montázs, filmelbeszélés, képkivágás, kameraállás, digitális kép;  

Javasolt tevékenységek:  

 a montázs eisensteini meghatározásának (1+1=3) értelmezése filmrészletek felhasználásával 

 képsorozat alkotása (pl. okostelefonnal) a montázs eszközét használva 

 a képkivágás, kameraállás és a kameramozgás jelentésmódosító szerepének elemzése 
filmrészletek felhasználásával 

 fotók készítése (pl. okostelefonnal) azonos szituációról úgy, hogy a képkivágás, kameraállás és a 
kameramozgás változtatásával jelentősen eltérőként értelmezze az adott szituációt a képek 
nézője 

 a filmformanyelvi elemeinek felismertetése magyar rövidfilmek elemzésén keresztül 

 ugyanazon fotó változtatása az okostelefon által kínált lehetőségekkel (pl. elszínezés, filterek 
használata), a kép jelentésmódosulásainak vizsgálata 

 botrányosan rossznak és kiemelkedően jónak ítélt (akár saját készítésű, akár internetről gyűjtött) 
szelfik esztétikai, képalkotói szempontú elemzése  

 a diákok által a hétköznapjaik során készített fényképek és mozgóképek elemzése funkciójuk 
alapján (mennyi képet készítenek, milyen szándékkal, mennyiben módosítják azokat az eszközeik 
segítségével, hol tárolják, mennyiben őrzik meg;) 



 

 

 a montázs, a képkivágás, kameraállások és a kameramozgás használatának elemzése a főszereplő 
karakterábrázolásának szempontjából a magyar filmtörténet egy remekműve meghatározó 
jelenete alapján (például a Szerelem c. film zárójelenetében (Makk Károly, 1971) a Szindbád c. 
film (Huszárik Zoltán, 1971) „Szindbád vacsorája” jelenetében vagy a Mephisto c. film (Szabó 
István, 1981) „kézfogás az ördöggel” jelenetében) 

 a montázs, a képkivágás és a kameraállások használatának elemzése a nézőre tett hatás 
fokozásának érdekében egy-egy televíziós (show)műsor kiválasztott részletében   

Hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom 

kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák, 

életformák; a virtuális valóság. 6 óra / 18 óra 

Tanulási eredmények: 

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalmának árnyaltabb megértése 

 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra) fogalmának ismerete, 
képesség ezen kulturális beszédmódok felismerésére, jellemzésére 

 a giccs jellemzőinek ismerete, felismerési képessége 

 képesség a média által generált virtuális valóság felismerésére, jellemzőinek ismerete 

 a filmsztár, a médiasztár és a celeb fogalmának ismerete, felismerési és elemzési képessége 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a kultúra fogalmának értelmezése  

 a civilizáció, a kultúra és a művészet fogalma közötti különbségek megértése  

 a szerzői (magas vagy elit) illetve a műfaji (populáris vagy tömegkultúra fogalmának vizsgálata 

 a fogyasztói társadalmat jellemző jelenségének, a giccsnek a megvitatása a mozgóképkultúrában   

 annak vizsgálata, hogyan közvetít a média sztereotípiákat és életformákat  

 a média „sztárcsináló” szerepének bemutatása 

 a sztár, a celeb és az influencer fogalmának elválasztása 

Fogalmak: 

kultúra, civilizáció, művészet, magas-vagy elitkultúra, populáris vagy tömegkultúra, archetípus, 

kultúraközvetítés, szerzői és műfaji, giccs, sztár, celeb; influencer  

Javasolt tevékenységek: 

 az alábbi, 1924-es állítás mai helytállóságának megtárgyalása: 

„Aki kérkedik, hogy azt adja, amit szerinte a közönség kíván, gyakran önmaga hoz létre fiktív, 

alacsonyrendű igényeket, hogy aztán azoknak eleget tehessen.” 

/John Reith, a BBC vezérigazgatója, 1924/ 

 annak vizsgálata, hogy mennyiben tekinthető a civilizáció és a kultúra azonosnak, és annak 
elemzése, hogy mi a viszony a kultúra és a művészet fogalmai között  

 annak elemzése, hogy ha a média közvetítő közeg, mennyiben közvetít kultúrát, és milyen 
értelemben vett kultúrát közvetít 

 a média kultúraközvetítési gyakorlatának vizsgálata a szappanoperákon, a valóságshow-kon és a 
televíziós reklámokon keresztül  

 a tömegkultúra fogalmának vizsgálata az amerikai blockbuster (kasszasiker) filmek alapján  

 Szerzői (vagy elit) kultúrához sorolható szövegek keresése a médiában és az interneten, ezek 
megjelenési helyének, idejének, szerepének kapcsán a szerzői kultúra fogalmának ismertetése 

 a fogyasztói társadalom, a tömegkultúra és a giccs összefüggésének vizsgálata 



 

 

 a média által közvetített sztereotípiák és életmódok vizsgálata népszerű sorozatok fő 
karaktereinek kapcsán 

 a sztár, a celeb és az influencer jelenségének vizsgálata egy tehetségkutató show vagy egy 
YouTube-sztár sikertörténete alapján 

 celebgyártás az osztálytársakból: amennyiben az osztály tagjai egy valóságshow szereplői 
lennének, kiből milyen karaktereket alakítanának ki, hogyan mutatnák őt be a diákok, hogy a 
nézők számára kellően érdekes, érthető, sztereotipikus és sablonos legyen az adott karakter 

A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti 

kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles magyar rendezők és színészek. 

8 óra / 24 óra 

Tanulási eredmények: 

 a magyar filmművészet fontosabb alkotóinak ismerete  

 a magyar filmtörténet fő korszakainak ismerete 

 a szerzői és a közönségfilm fogalmának, fő jellemzőinek ismerete, képes a kettő 
megkülönböztetésére 

 átlátja a szerzői és a közönségfilm változásának folyamatát a magyar filmtörténetben 

 ismeri a magyar film és a magyar filmalkotók nemzetközi sikereit, elismertségét 

 átlátja a film szerepét és helyét a nemzeti kultúrában 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 a magyar filmtörténet fő korszakainak és azok jellemzőinek ismertetése 

 a magyar filmtörténet néhány kiemelkedő alkotásának és azok alkotóinak ismertetése 

 a szerzői film és a közönségfilm szerepének áttekintése, megítélésének változása a magyar 
filmgyártás történetében 

 a magyar filmek helyének és sikereinek ismertetése a nemzetközi filmgyártásban 

 a magyar film helyének és szerepének ismertetése a nemzeti kultúrában  

Fogalmak: 

fikció és dokumentum, neorealizmus, modern film, Budapesti iskola, szerzői film, kísérleti film, 

közönségfilm, történelmi parabola, irodalmi adaptáció, filmszatíra, animációs film;   

Javasolt tevékenységek: 

 a mozi megjelenése Magyarországon: az első itt forgatott kisfilmek megtekintése (pl. Lumière 
tekercsek); ezek kapcsán a dokumentumfilm mint sajátos filmtípus alapvető ismérveinek 
megismertetése; különbségek keresése dokumentum és fikció között 

 a film technikatörténeti áttekintése, a technikai változások filmnyelvre gyakorolt hatásainak 
bemutatása, elemzése filmtörténeti példákon keresztül 

 a hang mint a film egyik formanyelvi kifejezőeszközének vizsgálata (péládul az első sikeres magyar 
hangosfilm, a Hyppolit, a lakáj c. film (Székely István, 1931) vagy a Saul fia (Nemes Jeles László, 
2015) c. film kapcsán 

 a magyar filmalkotók európai elismerésének vizsgálata Jancsó Miklós, Makk Károly, Mészáros 
Márta, Szabó István vagy Törőcsik Mari cannes-i, Mészáros Márta, Szabó István és Enyedi Ildikó, 
Tarr Béla berlini sikerei kapcsán 

 a magyar filmalkotók, alkotások és az Oscar-díj viszonya: kutatómunka a magyar Oscar-jelöltekkel 
és a magyar származású Oscar-nyertesekkel kapcsolatban  

 a történelmi parabola fogalmának és jellemzőinek megismertetése a Mephisto (Szabó István, 
1981) vagy a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) c. film alapján  



 

 

 a hosszú beállítás (a kameramozgások) mint a film formanyelvi kifejezőeszközének vizsgálata és 
bemutatása a Szegénylegények (Jancsó Miklós, 1966) vagy a Werckmeister harmóniák (Tarr Béla, 
2000) c. film felhasználásával 

 az animációs film műfajának megismertetése A légy (Rófusz Ferenc, 1980) vagy a Macskafogó 
(Ternovszky Béla, 1986) c. filmek kapcsán 

 a magyar közönségfilm fejlődéstörténetének ismertetése a Hyppolit, a lakájtól a Bujtor István és 
Várkonyi Zoltán által rendezett filmeken át a Kontroll (Antal Nimród, 2003), az Üvegtigris (Rudolf 
Péter - Kapitány Iván, 2001) és a Valami Amerika (Herendi Gábor, 2002) c. filmekig 

 a közönségfilm vizsgálata a legsikeresebb (legnagyobb hazai jegyeladást elérő) magyar filmek 
kapcsán 

 a szerzői film vizsgálata egy rendező, pl. Makk Károly, Jancsó Miklós, Enyedi Ildikó, Tarr Béla, Bódy 
Gábor, Jeles András, Mundruczó Kornél, Hajdú Szabolcs vagy Pálfi György munkássága kapcsán 

 történelmi témák ábrázolásának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Napló apámnak, anyámnak; 
Megáll az idő, 1945, Saul fia)  

 irodalmi művek filmes adaptációjának vizsgálata a magyar filmekben (pl. Isten hozta, őrnagy úr!; 
Hannibál tanár úr; Macskajáték; Szerelem; Witman fiúk, Psyché) 

 a filmszatíra műfajának ismertetése A tanú (Bacsó Péter, 1969) c. film kapcsán 

 portré készítése magyar filmszínészekről 

A fent említett filmeken túl megtekintésre, elemzésre különösen ajánlott művek a magyar 

filmtörténetből 

 Meseautó (Gaál Béla, 1934) 

 Halálos tavasz (Kalmár László, 1939) 

 Emberek a havason (Szőts István, 1942) 

 Valahol Európában (Radványi Géza, 1947) 

 Körhinta (Fábri Zoltán, 1955) 

 Hannibál tanár úr (Fábri Zoltán, 1956) 

 Ház a sziklák alatt (Makk Károly, 1958) 

 A tizedes meg a többiek (Keleti Márton, 1965) 

 Apa (Szabó István, 1966) 

 Csillagosok, katonák (Jancsó Miklós, 1967) 

 Tízezer nap (Kósa Ferenc, 1967) 

 Feldobott kő (Sára Sándor 1968) 

 Magasiskola (Gaál István, 1970) 

 Szerelem (Makk Károly, 1970)  

 N.N a halál angyala (Herskó János, 1970) 

 Fotográfia (Zolnay Pál, 1972) 

 Régi idők focija (Sándor Pál, 1973) 

 Sisyphus (Jankovics Marcell, 1974) 

 Jutalomutazás (Dárday István, 1974) 

 Amerikai anzix (Bódy Gábor, 1975) 

 Az ötödik pecsét (Fábri Zoltán, 1976) 

 80 huszár (Sára Sándor, 1978) 

 Magyar rapszódia (Jancsó Miklós, 1979) 

 A kis Valentino (Jeles András, 1979) 

 Családi tűzfészek (Tarr Béla, 1979) 

 Megáll az idő (Gothár Péter, 1980) 

 Pergőtűz (Sára Sándor, 1982) 



 

 

 Szirmok, virágok, koszorúk (Lugossy László, 1984) 

 Eldorádó (Bereményi Géza, 1988) 

 Az én XX. Századom (Enyedi Ildikó, 1989) 

 Álombrigád (Jeles András, 1989) 

 Woyzeck (Szász János, 1994) 

 Hagyjállógva Vaszka (Gothár Péter, 1996) 

 Hukkle (Pálfi György, 2002) 

 Fehér tenyér (Hajdú Szabolcs, 2006) 

 Testről és lélekről (Enyedi Ildikó, 2017) 
 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő 

megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, 

amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán 

az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is 

igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 

megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és 

együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb 

absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A 

középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy 

sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, 

kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a 

diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A 

tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 

megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

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

kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 

melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő 

bemutatására. 



 

 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 

környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő 

élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

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, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói 

és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és 

elfogadására. 

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. 

Témakör neve Óraszám 

9. évf. 10. évf. 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 13 12 

Információs társadalom, e-Világ   3   - 

Mobiltechnológiai ismeretek   4   - 

Szövegszerkesztés   9   2 

Számítógépes grafika 14   - 

Multimédiás dokumentumok készítése   4   - 

Online kommunikáció   4   - 

Publikálás a világhálón   9   5 

Táblázatkezelés   5   7 

Adatbázis-kezelés   -   5 

A digitális eszközök használata   3   3 

Rendszerezés, ismétlés   4   2 

Összes óraszám: 72 36 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 13 óra + 12 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: 

 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 

Információs társadalom, e-Világ 3 óra + 0 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 

Mobiltechnológiai ismeretek 4 óra + 0 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 
mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 
együttműködik társaival. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 

FOGALMAK 

mobiltechnológia, mobileszköz, alkalmazás, applikáció, alkalmazás telepítése, alkalmazás 

eltávolítása, kezelőfelület, oktatóprogramok, oktatást segítő programok, hálózati kapcsolat 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

 Tanulást segítő mobilalkalmazás választása, telepítése, eltávolítása 

 Tantárgyi mobilalkalmazás indítása, használata, beállítása, paraméterek módosítása 

 Projektfeladatok megoldása során a csapaton belüli kommunikáció megvalósítása 
mobileszközökkel 

Szövegszerkesztés 9 óra + 2 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 

Számítógépes grafika 14 óra + 0 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 

 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 

Multimédiás dokumentumok készítése 4 óra + 0 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 

Online kommunikáció 4 óra + 0 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 
szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

 Az online kommunikáció jellemzői 

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

 Az online közösségek szerepe, működése 
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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 

Publikálás a világhálón 9 óra + 5 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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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 

Táblázatkezelés 5 óra + 7 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 
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cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, 

függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

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 

Adatbázis-kezelés 0 óra + 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 
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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 

A digitális eszközök használata 3 óra + 3 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 

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.  

Témakör neve Óraszám 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 20 

Információs társadalom, e-Világ   4 

Mobiltechnológiai ismeretek   4 

Szövegszerkesztés   4 

Online kommunikáció   2 

Táblázatkezelés 12 

Adatbázis-kezelés 20 

A digitális eszközök használata   2 

Rendszerezés, smétlés   4 

Összes óraszám 72 

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata 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; 

 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 
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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 

 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) 

Információs társadalom, e-Világ 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 

 Többszempontú, hatékony információkeresési feladatok megoldása más tantárgyak 
tananyagához kapcsolódó témában 

Mobiltechnológiai ismeretek 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 

Szövegszerkesztés 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. 
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 

Online kommunikáció 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 

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 

Táblázatkezelés 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; 

 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 

 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 

Adatbázis-kezelés 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 

 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 

A digitális eszközök használata 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 

 Az együttműködéshez szükséges állományok megosztása, szinkronizálása számítógépes hálózat 
segítségével 



 

 

 Az informatika tudománytörténetéhez kapcsolódó bemutató vagy weboldal készítése 
 

Digitális kultúra fakultáció: 

11. évf.: heti 2 óra, évi 72 óra – felkészítés az előre hozott középszintű érettségire 

12. évf.: heti 2 óra, évi 62 óra – felkészítés az emelt szintű érettségire 

 

TESTNEVELÉS 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és 

sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A 

testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő felnőttkori 

pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba ágyazott 

struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok mentén az 

Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák kialakítása a középfokú nevelési-oktatási 

szakaszban is folytatódik, a NAT-ban meghatározott tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül az 

egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, tudatos 

alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló mozgásprogramok kialakítása 

a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-

építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés sajátos társas környezetben megvalósuló 

mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas 

kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban kiemelt 

hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati hasznának 

tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani a mozgásszegény 

életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló megismeri az egészségorientált 

képesség-összetevőket, azok jelentőségét az egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége 

megőrzése érdekében, amelynek megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását 

stratégiai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú 

mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló 

és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő iránti 

elkötelezettségét. 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon átívelő 

aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges mozgásformáit, a 

biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások kedvezően hatnak 

a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért teljesítmény maximum 

szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő hatások nélkül jelentős a visszaesés 

mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások során 

megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az egyéni 

tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt módszerek. Itt 

fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló pedagógiai 

kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti folyamatait alakító, a 

pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és társértékelés egészít ki.  



 

 

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat az 

általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a nemzeti 

azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül erősíthetjük a 

tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. A technológia adta 

lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére nyílik mód, különböző 

projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 

tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult 

kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási 

formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A 

különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – 

jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, 

komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor 

valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az 

spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 

elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 

általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja 

az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés 

mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás 

közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 

metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 

mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé 

válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, hogy 

a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-tanulási 

folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés és 

produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A digitális 

kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a teljesítmény 

monitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel 

történő megvalósítása. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses 

tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 

komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 

tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 

lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell 

kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás 

egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali 

játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 

kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 

egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés 

kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és 

tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos 

szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös 

gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli 

összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A tanulók egészségtudatos, reális önképének kialakítását, egymás iránti toleranciájának erősítését 

szolgálja a differenciált foglalkoztatás, oktatás szép példája, az iskolai testnevelés óra keretein belül 



 

 

megszervezésre kerülő könnyített testnevelés. Ebben a foglalkoztatási formábban részesülnek azon 

tanulók, szakorvosi javallat alapján, akiknek egészségi állapotváltozásuk miatt, teljesítő képessége 

ideiglenesen illetve tartósan csökkent, így az abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan 

figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítani a kitűzött fejlesztési feladatokat.  

Iskolánkban a gyógytestnevelés feladatainak ellátását jelenleg külső ellátó helyek biztosítják, kiemelt 

részcél az iskolai gyógytestnevelés elindítása, a 15–18 éves korosztály körében nagyobb arányban 

megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók adaptív 

testedzésének, mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség 

helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres végzése, a preventív szemlélet 

alkalmazása.  

A tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző 

testgyakorlatokat, szabadidős és sportjátékokat. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló önmagához 

mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és társértékelés) 

megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A teljesítmények méréséhez ebben az 

életkori szakaszban is fontosak a különböző kritériumokra vagy normákra vonatkoztatott pontérték-

táblázatok, melyeket a tanulók tudatosan nyomon követnek, de az egyes próbákon és teszteken elért 

eredmények nem lehetnek kizárólagos eszközei a tanulói teljesítmény értékelésének. A motoros 

tanulói teljesítmények mellett az értékelés részét képezik még az érzelmi-akarati tényezők is. A 

minősítésbe beszámítható a tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt szabadidős 

vagy versenyszerű sporttevékenység, valamint a különböző sporteseményeken való szurkolói, 

szervezői és versenybírói aktivitás. Ez nemcsak emocionális, hanem pedagógiai és sportszakmai 

kérdés is. 

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

kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok megismerésének 

egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a 

sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a 

kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékenységében is 

értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív 

alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és 

edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, 

a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az 

olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és 

a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés a 

tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását fejlesztve teszi 

képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevékenység hozzájárul a 

munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, 

felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a 

bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, 

a vállalkozáshoz szükséges kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az 

önállóságot igénylő, döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a 

munkavégzés során is hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges 

eltöltésén keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Iskolánkban a testnevelés tantárgy kiemelt feladata sajátos eszközrendszerével, a tanulók katolikus 

értékekre nevelése, személyiségük formálása, a hitük által kiemelt értékeknek megfelelően, bízzanak 

magukban, küzdjenek bátran, de legyenek együttérzőek társaikkal szemben, tudjanak csapatban 

dolgozni, legyenek képesek feldolgozni a kudarcot, értékelni a sikert. Vegyenek részt a katolikus 

iskolák bajnokságain. E találkozók biztosítják, hogy a katolikus intézmények diákjai mint egy nagy 



 

 

család működjenek, erkölcsi tartásuk, hitük megélése, hazaszeretetük irányt mutasson felnőtt 

életükre. 

 

9-10. évfolyam 

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 ritmikus gimnasztika és az 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.  

FEJLESZTÉSI CÉLOK 

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 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. 

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 9. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 180 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 1 óra/ 
23 

Torna jellegű feladatmegoldások 

23 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 1 óra/ 

Sportjátékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 9 óra/ 
32 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 1 óra/ 
17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 3 óra/ 
19 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg, vagy a Magyar Vívószövetséggel kötött 

megállapodás szerint KARDVÍVÁS oktatására fordítjuk 

17 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk 10 

Összes óraszám: 180 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 7-8.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

Tanári segítséggel és kontrollal : 

 

Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai 

elemekből gyakorlatok tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése. 

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 

összeállítása, gyakorlása. 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló 

hosszabb távú edzésprogramok, tervek 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. 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, 

összeállítása és végrehajtása. 

Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása és végrehajtása. 

A sportágspecifikus bemelegítések összeállítása, levezetése társaknak. 

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív 

megküzdési stratégiák alkalmazása. 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása. 

Zenés bemelegítés összeállítása. 

 

 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

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. 

Fogalmak 

Légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-, és állórajt technikája, a fokozó-, és repülőfutás összehangolt 

kar és lábmunkája. 

A rövid és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás: guggoló technika 

Kislabda hajítás beszökkenéssel. 



 

 

Lökő mozdulat oldalfelállásból, lendületvétellel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

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 rajttámlából 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, átlépő és flop átugrások gumiszalag felett, emelt elugró 

helyről (svédszekrény tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop 

magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalag, léc felett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: aerob, 

anaerob energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, 

VO2max, állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes programok, 

táblázatok, grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Természettudomány: 

függőleges, vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, centrifugális 

erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 



 

 

Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 8–10 

lépés nekifutással. Versenyszerű ugrások eredményre. 

Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival emelt elugró 

helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

Ismerkedés a hármasugrás technikájával, váltott lábas szökdelés 

(hármas-, ötös ugrás váltott lábas szökdeléssel), nekifutásból 

kijelölt sávból. 

Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő 

vagy vető technika választása kötelező): 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, 

helyből és lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített 

dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabda- vagy „turbojav” hajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel 

járásból és lendületből célra és távolságra. Ismerkedés a lekészítés 

mozdulatával 

Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt 

beszökkenéssel vagy háttal becsúszással.  

Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. 

Ismerkedés a diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával 

könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumilabda, 

frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

− és önállóan is legyen képes az életben adódó, elkerülhetetlen 

veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− és 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. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 
Tanári utasítás alapján: 

Részlegesen önálló balesetmentes gyakorlás. 



 

 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.  

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbek, segítségre szorulók számára segítségadás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Tanári segítséggel: 

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 történő alkalmazása. 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtése. 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus 

testhelyzetek, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 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. 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból. 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga 

kísérletek végrehajtásának tökéletesítése. 

● 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. 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással. 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

 

 

 



 

 

● Lányoknak 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, tarkóállási kísérletek 

segítséggel, leugrások feladatokkal. 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok. 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe. 

● Vállátfordulás előre, lebegőfüggésből lendületvétel, homorított 

leugrás. 

Nyújtón: 

● Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; 

térdfellendülési kísérletek, támaszból ellendülés és homorított 

leugrás, alugrás. 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye 

 

 

 

 

 

 

 

Egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− és önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen 

veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− és 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: 

−  és önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

Fogalmak 

 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, 

átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, 

felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, 

alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ritmikus gimnasztika: 

Tanári segítség mellett: 

A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű 

elsajátítása. 

Testtechnikai elemek megismerése: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás. 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, 

lendítések. 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, 

dobások-elkapások, 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, 

lendítés. 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-

elkapások. 

Esztétikus és harmonikus végrehajtások. 

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 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítség mellett legyen képes: 

  a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű 

mozgásformákon keresztül fejleszteni 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; 

− kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

Fogalmak 

 

FOGALMAK 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Tanári segítséggel cél:  

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, 

alaptaktikai elemeinek, szabályainak ismeret, majd jártasság szintű 

elsajátítása, alkalmazása. 

A folyamatos csapatjáték kialakítása 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. 

A szabályok ismerete, tudatos alkalmazása (játékvezetés asszisztensi 

tevékenység gyakorlása). 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása. 

 

Kézilabda: 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és 

védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések 

irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során. 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” 

koordinációs alakzatokban). 

1-1, 2-1 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva. 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző 

lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd 

aktív védőjátékos ellen 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: logika 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés. 



 

 

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 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása 

játékban 

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, 

lerohanások kosárra dobással befejezve 

Fektetett dobás gyakorlása félaktívvédő játékos jelenlétében. 

A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair 

play alkalmazása. 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra 

épülő szabálymódosításokkal 

Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás 

gyakorlása célfelület beiktatásával, jártasság szintű alkalmazása 

különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, 

gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő 

feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

● Helyezkedési módok felismerése a különböző csapatlétszámú 

játékokban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az 

eredményes játék érdekében 

● 3-3 elleni játék könnyített szabályokkal 

 

 

Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti 

helyzetben történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, 

támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban. 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak 

(lábfej különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) 

alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban. 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes 

játékhelyzetekben. 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés gyakorlása a 

játékban. 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező 



 

 

játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez. 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt 

labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 

lepattintott labdával. 

Floorball: 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és 

védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-

megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban. 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és 

kétérintős játékokkal. 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak 

ismerete, gyakorlása kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktí védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, 

mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a 

kapus és a védő játékosok együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés kialakítása és területvédekezés 

gyakorlása. 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok 

szerint. 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a megindulási és cselezési módokat a játékok, versenyek, 

versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza; tanáei 

segítséggel és 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, jártasság szinten alkalmazza; a szabályjátékok alkotó 

részese, tanári segítség melett képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi.. 

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. 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Tanári segítséggel cél : 

− A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési 

szabályainak tudatosítása, következetes betartása 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 



 

 

− 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 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó 

gondolkodást igénylő összetett mozgásos játékok gyakorlása 

(pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, 

forgások egyénileg és párban. A forgás és forgatás 

módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, 

táncrend, a táncház szerepe 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az 

ugrókészség javítása. Erő- és állóképesség-fejlesztés 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a módokat  megindulási és cselezési 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, jártasság szinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes tanári sgítséggel 

szabálykövető játékvezetésre. 

Fogalmak 

 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, 

forgástechnika (tánc), táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Teljes tanári kontroll mellett cél ismeret szinten: 

 

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása 

a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, jártasságszintű 

végrehajtása. 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának ismeret szintű elsajátítása 

harántterpeszállásból indulva, mindkét irányba, előre és hátra. 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének ismeret szintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban. 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló 

végrehajtása. 

Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, 

eszközszerzés, mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel 

vagy anélkül. 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban. 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika. 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással. 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben. 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban. 

Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása. 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben. 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű 

elsajátítása helyben. 

● Oldalra rúgás és csapás technikája. 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás 

közben. 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal. 



 

 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

ismeret szintű bemutatása.  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása. 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok. 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő 

gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint 

az egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak jártasságszintű 

elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató 

mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása   

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 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának elsajátítása passzív ellenfélen 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− és önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák ismeret-, jártasság szintű elsajátítása mellett 

a választott küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

Fogalmak 

 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

rézsútleszorítások, oldalsó leszorítások, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -lépések, 

karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− 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. 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

− A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak 

körében. 

− Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, 

készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, jégkorong, 

kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák). 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, 

fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb edzéstervek 

önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további 

bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, 

streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic 

walking, lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, 

íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás). 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő 

használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése. 

− 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 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári iránymutatás mellett: 

− és 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. 

Fogalmak 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, 

vándortábor, sátortábor 

 

Gyógytestnevelés: A jogszabályokban és a helyi tantervben 

rögzítettnek megfelelően 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat szerint előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi 

fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása tanári segítséggel, pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

Ének-zene: ütem, ritmus. 

Természettudomány: 

érzékszervek, érzékelés. 



 

 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló 

gyakorlatok önálló összeállítása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok végrehajtása tanári kontrollal, majd önállóan 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, 

mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal. 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra 

nevelés. 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését 

szolgáló tevékenységek megismerése, végrehajtása. 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző 

testgyakorlatok elsajátításán keresztül. 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok ismerete. 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok 

tanári kontrollal és önállóan történő végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati 

betegségek kialakulásához vezető káros életviteli szokások 

tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése. 

Tanulási 

eredmények 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez 

mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben egyéni szintjének 

megfelelően, jártasság szinten úszik uszodai körülmények között.; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, ismeret-, jártasságszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

A 10. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 180 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
18 



 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
23 

Torna jellegű feladatmegoldások 

23 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 9 óra/ 
32 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 3 óra/ 
19 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
17 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk 10 

Összes óraszám: 180 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 9.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 

 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 



 

 

Zenés bemelegítés összeállítása tanári segítséggel. 

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. 

Fogalmak 

Légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-, és állórajt technikája, a fokozó-, és repülőfutás összehangolt 

kar és lábmunkája. 

A rövid és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás: guggoló technika 

Kislabda hajítás beszökkenéssel. 

Lökő mozdulat oldalfelállásból, lendületvétellel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: aerob, 

anaerob energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, 

VO2max, állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

  

 



 

 

Rajtgyakorlatok, rajtversenyek különböző testhelyzetekből 20–30 

m távolságra, térdelőrajt rajttámlából 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, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró 

helyről (svédszekrény tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop 

magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

Távolugrás lépő 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  

Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-

8-mre kijelölt sávból. 

Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő 

vagy vető technika választása kötelező): 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, 

helyből és lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített 

dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel 

járásból és lendületből célra és távolságra. Ismerkedés a lekészítés 

mozdulatával 

Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt 

beszökkenéssel vagy háttal becsúszással. Ismerkedés a forgással 

történő lökés technikájával 

Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. 

Ismerkedés a diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával 

könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumilabda, 

frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes programok, 

táblázatok, grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Természettudomány: 

függőleges, vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, centrifugális 

erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás 

Tanári utasítás alapján: 

Részlegesen önálló balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.  

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbek, segítségre szorulók számára segítségadás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

● 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 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és 

második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak 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, tarkóállási kísérletek 

segítséggel, leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre, lebegőfüggésből lendületvétel, homorított 

leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; 

térdfellendülési kísérletek, támaszból ellendülés és homorított 

leugrás, alugrás. 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

 

 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye 

 

 

 

 

 

 

 

Egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

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. 

Fogalmak 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, 

átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, 

felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, 

alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ritmikus gimnasztika: 

A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű 

elsajátítása 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, 

lendítések 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, 

dobások-elkapások 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, 

lendítés 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-

elkapások 

Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

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 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

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 

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. 

Fogalmak 

 

FOGALMAK 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

Kézilabda: 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és 

védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések 

irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” 

koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző 

lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd 

aktív védőjátékos ellen 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása 

játékban 

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, 

lerohanások kosárra dobással befejezve 

Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos 

jelenlétében 

A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair 

play alkalmazása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra 

épülő szabálymódosításokkal 

Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás 

gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű alkalmazása 

különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, 

gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő 

feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés. 



 

 

● 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 

Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti 

helyzetben történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, 

támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak 

(lábfej különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) 

alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a 

játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező 

játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt 

labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 

lepattintott labdával 

Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és 

védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-

megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és 

kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak 

alkalmazása kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött 

labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, 

mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a 

kapus és a védő játékosok együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok 

szerint 

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. 

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 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

− 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 

− 1-1 elleni játékhelyzetek kialakítására épülő testnevelési 

játékok gyakorlása 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

− 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) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, 

forgások egyénileg és párban. A forgás és forgatás 

módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, 

táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az 

ugrókészség javítása. Erő- és állóképesség-fejlesztés 

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. 

Fogalmak 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, 

forgástechnika (tánc), táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, jártasságszintű 

végrehajtása 

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 

Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, 

eszközszerzés, mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel 

vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű 

elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás 

közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő 

gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint 

az egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak jártasságszintű 

elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató 

mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása   

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 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának elsajátítása passzív ellenfélen 

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.  

Fogalmak 
fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

rézsútleszorítások, oldalsó leszorítások, bokasöprés, nagy külső 



 

 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -lépések, 

karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− 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 rekreációs sportok megismerése, 

készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, jégkorong, 

kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, 

fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb edzéstervek 

önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további 

bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, 

streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic 

walking, lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, 

íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő 

használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− 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 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

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. 

Fogalmak 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, 

vándortábor, sátortábor 



 

 

 

Gyógytestnevelés: A jogszabályokban és a helyi tantervben 

rögzítettnek megfelelően 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat szerint előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi 

fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása tanári segítséggel, pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló 

gyakorlatok önálló összeállítása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, 

mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra 

nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését 

szolgáló tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző 

testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok 

önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati 

betegségek kialakulásához vezető káros életviteli szokások 

tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

Ének-zene: ütem, ritmus. 

Természettudomány: 

érzékszervek, érzékelés. 

Tanulási 

eredmények 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez 

mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 



 

 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

11–12. évfolyam 

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 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; 

− 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 11. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 180 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
18 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
23 

Torna jellegű feladatmegoldások 

23 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 9 óra/ 
32 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
17 

Önvédelmi és küzdősportok 21 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 3 óra/ 
19 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
17 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk 10 

Összes óraszám: 180 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 10. osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 



 

 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természet 

tudomány: 

élettani ismeretek 

 

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. 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: 

aerob, anaerob 



 

 

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 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és 

lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy 

és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás 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 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két 

fordulattal könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

energianyerés, 

szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, 

VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes 

programok, 

táblázatok, 

grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

függőleges, 

vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, 

centrifugális erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon 

vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a 

diákok képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből 

különböző testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is 

● Fejállás különböző kiinduló helyzetekből, különböző 

lábtartásokkal 

● Emelés fejállásba (fiúk), emelés fejállásba segítséggel (lányok) 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűsége,

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 



 

 

● Fellendülés kézállásba 

● Kézenátfordulás oldalra, mindkét irányba, megközelítőleg 

nyújtott testtel, kézen- és fejenátfordulás segítséggel, 

tarkóbillenés segítséggel 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● 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 utánlépésekkel, különböző 

kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb 

átlendítéssel és 90 fokos fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, 

periodikus 

mozgás, 

gravitáció, 

tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás 

törvénye 

 

 

 

 

 

Egyensúly- és,  

izomérzékelés. 



 

 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési 

kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált 

gyakorlatok kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

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. 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

24 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű 

elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, 

lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és 

törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások 

talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, 

leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-

elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, 

dobások-elkapások 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi 

hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és 

harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

− Nyolc ütemű 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 

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. 

Fogalmak 

Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus 

erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, 

cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 

– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok növekvő sebességgel egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd 

különböző lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból 

a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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, 

alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, 

alkalmazása a folyamatos játék során 

● Fektetett dobás gyakorlása emberelőnyös vagy létszámazonos 

kisjátékokban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, 

sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 



 

 

● 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 

● 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 

Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő 

alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej 

különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő 

sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 

állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a 

játékhelyzethez igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 

mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz 

igazítva 

Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a 

támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása 

kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző 

védekezési formák megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 



 

 

− a megindulási 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. 

Fogalmak 

Játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 

pozíciós játék 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020 előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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) 

Természeismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros 

forgás és a forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus 

tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, 

a partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán 

keresztül 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, 

dinamikus és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

táncrend, táncszók 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) 

történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, 

mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása 

helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az 

egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult 

technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása  

Dzsúdó 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély 

nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● 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, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának gyakorlása passzív, majd aktív 

ellenfélen 

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. 

Fogalmak 

Fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, 

karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses 

támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának 

elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző 

mozgásformák ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a 

mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása 

(síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, 

kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, 

a turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, 

vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 

szerepének tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az 

élethosszig tartó sportolás és egészséges életvitel iránti igény 

kialakításához 

 

 

Természetismeret:

időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 



 

 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a 

mindennapi stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, 

levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

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. 

Fogalmak 
Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

Gyógytestnevelés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 10. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok 

tervezése, megtartása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 

tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok 

elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása 

tanári segítséggel 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

 



 

 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek 

kialakulásához vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív 

beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak 
Fogalmak 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

A 12. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 155 óra 

 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
16 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 1 óra/ 
20 

Torna jellegű feladatmegoldások 

20 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+2 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 6 óra/ 
28 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
16 

Önvédelmi és küzdősportok 12 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
16 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
14 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk 13 



 

 

Összes óraszám: 155 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A 11. osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

 

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. 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

21 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

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 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és 

lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy 

és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás 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 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két 

fordulattal könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, 

VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes 

programok, 

táblázatok, 

grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

függőleges, 

vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, 

centrifugális erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon 

vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a 

diákok képességeihez igazodó differenciálással 

Talajon: 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűsége,



 

 

● 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 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● 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 utánlépésekkel, különböző 

kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb 

átlendítéssel és 90 fokos fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, 

periodikus 

mozgás, 

gravitáció, 

tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás 

törvénye 

 

 

 

 

 

Egyensúly- és,  

izomérzékelés. 



 

 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési 

kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált 

gyakorlatok kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

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. 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű 

elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, 

lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és 

törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások 

talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, 

leütések 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-

elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, 

dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi 

hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és 

harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

− Nyolc ütemű 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 

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. 

Fogalmak 

Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus 

erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

34 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, 

cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 

– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok növekvő sebességgel egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd 

különböző lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból 

a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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, 

alkalmazása játékban 

● Gyorsindulások, lerohanások tudatos és hatékony kialakítása, 

alkalmazása a folyamatos játék során 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, 

sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 



 

 

● 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 

● 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 

Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő 

alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej 

különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő 

sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 

állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a 

játékhelyzethez igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 

mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz 

igazítva 

Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a 

támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása 

kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző 

védekezési formák megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 



 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a megindulási 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. 

Fogalmak 

Játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 

pozíciós játék 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020 előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Természeismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó gondolkodást igénylő 

összetett mozgásos játékok gyakorlása (pl. amőba váltóversenyben, 

táblajátékok mozgásos változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros 

forgás és a forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus 

tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, 

a partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán 

keresztül 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, 

dinamikus és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

táncrend, táncszók 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) 

történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, 

mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása 

helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az 

egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult 

technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély 

nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása  

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, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának gyakorlása passzív, majd aktív 

ellenfélen 

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. 

Fogalmak 

Fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, 

karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses 

támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának 

elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző 

mozgásformák ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a 

mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása 

(síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, 

kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, 

a turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, 

vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 

szerepének tudatosítása 

 

 

Természetismeret:

időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 



 

 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az 

élethosszig tartó sportolás és egészséges életvitel iránti igény 

kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a 

mindennapi stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, 

levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

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. 

Fogalmak 
Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

Gyógytestnevelés 
Órakeret 

63 óra 

Előzetes tudás A 11. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok 

tervezése, megtartása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 

tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok 

elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása 

tanári segítséggel 

 



 

 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek 

kialakulásához vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív 

beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak 
Fogalmak 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

HITTAN 

A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban, de nem 

gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves magyar hagyományba. Éltető szála a 

négy szerzetesrend által fenntartott gimnáziumban fennmaradt rossz emlékű félmúltunkban is. A 

rendszerváltás újból megadta a lehetőséget (1990) a teljes oktatási időre, a 6-18 éves korig való 

tervezésre-szervezésre. Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új feladatot kell megoldania. Ezek 

közül az egyik legfontosabb a hittantanterv cél- és feladatrendszerének kialakítása. Ez nemcsak az 

egységes keresztény szemlélet és gyakorlat alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik részeleme -, 

hanem azok valláspedagógiai elv- és gyakorlatszemléleti irányvonalát is meghatározza. 

Cél- és feladatrendszer 

A tantárgy célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 1980. SZIT) alapján 

terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A Direktórium a következő 

gondolatokat hangsúlyozza: 

„A keresztény életet minden életkorban és minden történelmi helyzetben Isten Igéjével világítsák 

meg” (D 20). 

Mivel „a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való közösséget, 

a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül biztonságba az 

emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és meg kell világítania az 



 

 

istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait” (D 23). Tehát „nem elegendő, 

ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia 

az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság teljességét” (D 24). 

A tanévek anyagának összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy „Krisztus vezeti el az 

embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten népéhez.” Ezért tanításunkban mindig 

Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház alapja Őbenne van” és „Őbenne nyeri el minden a 

megújulását”. Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az „Atyához vezető út a Szentlélekben nyílik 

meg” (D 41). 

Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, amely 

hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus misztériuma, valamint az emberi 

lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell lekicsinyelnünk azokat a földi 

célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el akar érni Istentől kapott hivatása 

szerint. 

A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz 

igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az alsó hat évfolyam tananyagát 

alapnak tekintve építkeztünk. 

A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán 

alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek 

közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) szerzett 

tapasztalataira és a Világlátó (a sajátosan keresztény szemléletű környezet- és természetismeret) 

tantárgy ismereteire építünk.  

A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a 

szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos 

problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy 

ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek 

alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának 

fontosságát is hangsúlyozzuk. 

A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan 

bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet és gyakorlat 

fontosságát. 

A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának fontosságát 

hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak 

megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett. 

A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium útmutatásait ajánljuk 

segítségül: 

A legfontosabb módszertani alapelv: „A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal termékenyebbé 

teszik a katekézist, mint bármelyik módszer” (D 71). 

A hitoktatónak „mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi tanítást kell 

szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a katekétának pontosan kell tudnia, 

hogy az éppen tárgyalt anyagnak hogyan áll középpontjában Krisztus misztériuma; hogyan tanít 

ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei 

életének gyakorlatában” (D 45). 

A „katekézis anyaga egészének Szentháromság-központúnak kell lennie” (D 41). 

A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és eljut az 

emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az egyház és a 

mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni világhoz. 

„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők közösségi 

körülményeinek” (D 46). 

„Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső 

tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni” (D 75). 

A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak az 

ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben segítséget nyújtanak az 



 

 

alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a 

rajz, a kép-meditáció a dramatizálás megoldásaival együtt. 

Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta lehetőségekkel kell 

élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit is használhatjuk. 

Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és 

értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére 

tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelő szándékú legyen. Érdemjegyekkel 

büntetni igen veszélyes és a személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzési és értékelési alapelveknél a didaktika nyújtotta lehetőségekkel élünk. Többek között a 

feladatlapos felmérések különböző formáit használjuk. Értékelésünknél figyelembe vesszük, hogy 

csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak 

őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig 

nevelőértékű legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes, a személyiség fejlődése 

szempontjából nagyon káros, tantárgyunkhoz pedig méltatlan. Az osztályzatok bekerülnek a tanulók 

bizonyítványába. 

9. évfolyam 

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET (az egyháztörténelem és exegézise) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: a szokványos egyháztörténelem profán történelemszemléletét elhagyva 

(jóllehet annak csökkentett anyagát felhasználva) a különféle korokból vett szemléletes képek 

segítségével bemutatjuk, hogy az egyház történelme a Jézus Krisztusban kezdődő újszövetségi 

üdvtörténet folytatása. Másként fogalmazva: a történelem fonákjának (emberi és empirikus 

oldalának) bemutatása közben hívő szemmel a történelem színét (az isteni gondviselést jelentő 

oldalát) is látva rámutatunk, hogy az egyház életének valamennyi történésében Isten működik, és 

az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. 

b) Általános nevelési cél: azáltal, hogy a történelmi eseményeket mindig az üdvösségünket munkáló 

Istennel hozzuk kapcsolatba, a tanulót hozzászoktatjuk ahhoz, hogy saját életének eseményeiben 

is föl tudja fedezni Isten közeledését (az üdvtörténet a keresztény élet tanítómestere!). 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető 

Az üdvtörténetnek tekintett egyháztörténelem fogalma 

Az üdvtörténeti megközelítés módszere és a források kérdése 

2. témakör: Az egyház ókorának történelme mint üdvtörténet 

Az isteni bátorítás jelei az üldözések idején és a kereszténységet üldöző hatalom 

szemléletmódjának gyökeres változása (313-ig) 

A jézusi igazság győzelme a nikaiai zsinaton (325; az arianizmus bemutatása) 

Az isteni világ jelei a remeték és a korai szerzetesek életében a kalkedoni zsinatig (451) 

Az isteni üzenet az egyházatyák műveiben (pl. Szent Ágoston Isten állama című 

művében) 

Az evangélium erejének megmutatkozása a szerzetesség elterjedésében (Szent 

Benedek) 

Az egyházi állam létrejöttének okai s az isteni vezetés jelei szent pápák működésében 

(756-ig) 

3. témakör: A középkori üdvtörténet 

Az evangélium erejének megnyilatkozása az új népek megtérésben és a cluny reformban 

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában 

A bűn okozta kettős egyházszakadás tényében (1054; 1130) rejlő isteni figyelmeztetés 

A félreértett evangelizáció és a helyes tanúságtevés (keresztes hadjáratok, inkvizíció - 

új szerzetesrendek; Domonkos, Assisi Ferenc) a IV. lateráni zsinatig 



 

 

Istenkeresés a skolasztikában és a misztikában 

4. témakör: Az újkori üdvtörténet 

A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: forradalom helyett belső 

megújulás! 

A trentói zsinat (1545-63) a megújulás szolgálatában 

A misszionáló egyház 

Jézus örömhírének hiteles hordozói: Avilai Teréz, Loyolai Ignác, Néri Fülöp, Borromeo 

Károly, Kalazanci József, Pázmány Péter stb. 

A felvilágosodás fény- és árnyoldalaiból sugárzó jézusi üzenet 

5. témakör: A legújabb kori üdvtörténet 

Az egyház a francia forradalom (1789) előtti és alatti időszakban; a forradalom utáni 

katolikus megújulás: Vianney János, Newman kardinális, Karolina Gerhardinger, 

Hofbauer Kelemen, Don Bosco stb. 

Az európai forradalmak és az I. vatikáni zsinaton (1869-70) megfogalmazódó isteni 

üzenet 

Az isteni hívásra válaszoló tanúságtevők (Lisieux-i Teréz, Batthyány-Strattmann 

László, E. Stein, M. Kolbe) és a kapitalizmus kihívásaira válaszoló egyház 

Az áteredő bűn szövevényében vergődő emberiség (a két világháború, a fasizmus és a 

kommunizmus) és a II. vatikáni zsinat (1962-65) mint Jézus örömhírének tolmácsolója 

Az ökumenikus törekvések mint a Lélek munkálkodásának tanújelei 

6. témakör: Összefoglalás 

Az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a Jézus 

Krisztusnak jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig. Az 

egyház történelme üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak „hordozója”, aki a Lélek 

által az egyházban és az egyház közvetítésével akarja teljessé tenni az Atya üdvözítői 

művét. 

Alapkövetelmény 

A tanuló ismerje meg az egyház történetének az üdvösség hirdetésében jelentős eseményeit. 

Tudatosítsa, hogy az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a Jézus 

Krisztusnak jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig. Legyen tudatában, 

hogy az egyház történelme üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak hirdetője, közvetítője, aki a 

Lélek által az egyházban és az egyház közvetítésével akarja teljessé tenni az Atya üdvözítői művét. 

Ajánlott irodalom 

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve (München, 1975.) 

Az üdvtörténet fogalmához: Dei Verbum, Ad Gentes (zsinati konstitúciók); Gál Ferenc: Dogmatika 

(Budapest, 1990. SZIT); Rahner K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben (Véménd, 1990.) 

Bernolák Éva: A sziklára épült egyház (Budapest, 1990., KÉSZ) 

Medvigy Mihály: Isten népének története (Budapest, 1989. KKF) 

Pierrard, P.: A katolikus egyház története (Novi Sad, 1987. Agapé) 

Testvéreink a szentek (Eisenstadt, 1980. Prugg) 

10. évfolyam 

AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN (liturgika-dogmatika) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az egyház liturgiájából kiindulva a dogmatika segítségével bemutatjuk, 

hogy a különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek üdvtörténetünk misztériumaira 

emlékeztetnek, vagy - amennyiben szentségi liturgiáról van szó - ezeket a misztériumokat jelenítik 

meg. 

b) Általános nevelési cél: az üdvtörténet misztériumait felidéző vagy felidéző-megjelenítő liturgia 

bemutatásával segítjük a tanulót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet eseményeit ne csupán 



 

 

a régmúltból érkező híradásoknak tekintse, hanem olyan történéseknek, amelyek Isten valós 

segítségeként a liturgián keresztül az ő „kicsiny üdvtörténetét” is elérik. 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető az üdvtörténet misztériumait emlékezetbe idéző és megjelenítő 

liturgiába 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika 

fogalma 

A liturgia mint a misztériumok emlékezete és megjelenítője (az emlékezés és a 

megjelenítés lényeges különbsége!) 

2. témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok 

dogmatikája 

A teremtő Atyára és a bűnös, de az Atya ígéretében bízó létünkre emlékeztető advent, - 

a teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája 

A Fiú megtestesülésére emlékeztető karácsony - a megtestesülés dogmatikája 

A Jézus megváltói halálára, feltámadására és mennybemenetelére emlékeztető húsvéti 

ünnepkör - a megváltás és a halálon túli lét dogmatikája 

A Szentlélek eljövetelére emlékeztető pünkösd - a Szentlélekről szóló dogmatikai 

tanítás 

A Szentháromság ünnepe - a Szentháromság dogmatikája 

3. témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát felidéző és valósan megjelenítő eukarisztia a 

szentmisében 

A szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi misztériumának emlékezete és 

megjelenítője 

A teremtett voltunkra és a Szentháromságot elutasító bűnös, de reménykedő létünkre 

emlékeztetető bevezető rész 

Az ószövetségi üdvtörténetre (a messiási ígéretekre) és a Jézus nyilvános működésére 

emlékeztető igeliturgia 

A Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását s ezáltal az üdvtörténet 

valamennyi misztériumát megjelenítő eukarisztia liturgiája 

A befejező hálaadás, amely az üdvtörténet jelenlegi szakaszában ránk váró feladatokra 

emlékeztet 

4. témakör: Az üdvtörténet misztériumait megjelenítő szentségek 

A szentségek, mint a bennünket halálával és feltámadásával megváltó Krisztushoz 

kapcsoló „csatornák” 

A keresztség liturgiája és dogmatikája 

A bérmálás liturgiája és dogmatikája 

Az eukarisztia liturgiája és dogmatikája az elsőáldozásban 

A kiengesztelődés liturgiája és dogmatikája 

A betegek kenetének liturgiája és dogmatikája 

A házasság (illetve a papi rend) liturgiája és dogmatikája 

5. témakör: Az üdvtörténet misztériumainak megjelenése az igeliturgiában, a szentek tiszteletében 

és a szentelményekben 

Az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelmények fogalma 

Az üdvtörténet misztériumai a különféle igeliturgiákban 

Az üdvtörténet misztériumai és a szentek (elsősorban Mária) tiszteletének dogmatikája 

Aa főbb szentelmények liturgiája és dogmatikája 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény: 

Tudatosítsa a tanuló, hogy az üdvtörténet misztériumait felidéző és megjelenítő liturgia az értünk 

meghaló és feltámadó Krisztussal való találkozás „színhelye”. 

Ajánlott irodalom 



 

 

A dogmatika kézikönyve I-II. (Budapest, 1996. Vigilia) 

A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat) 

A keresztény művészet lexikona (J. Seibert szerkesztésében, Budapest, 1986. Corvina) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK); Az ember jövője (Róma, 1981. TKK); 

A házasság (Róma, 1982. TKK) 

Babos István: Szentségek - keresztség, bérmálás (Róma, 1975. TKK) 

Biblia 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

Jungmann, J. A.: A szentmise (1977. Prugg) 

Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001. SZIT) 

Mihályi Gilbert: Az egyház liturgikus élete (Róma, 1980. TKK) 

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten (Róma, 1981. TKK); A Szentháromság (Róma, 1979. TKK) 

Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Sacrosanctum Concilium (zsinati okmány) 

Török József: Adoremus (Budapest, 1998.) 

Várnagy Antal: Liturgika (Abaliget, 1993. Lámpás) 

Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon (Budapest, 1989. Ecclesia) 

11. évfolyam  

AZ ÜDVTÖRTÉNET ERKÖLCSI TANULSÁGAI (erkölcsteológia) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a tanulónak, 

hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni „álomnak” (az 

éthosznak, a belső embernek, az istenképiségnek) fölfedezése és szabad megvalósítása avégett, 

hogy az így beteljesült személy „el tudja majd viselni” az Istennel való találkozás leírhatatlan 

örömét. Egyben rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást szétziláló bűn veszélyeire és arra 

a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói 

halála és feltámadása által lehetséges. 

b) Általános nevelési cél: a személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, 

pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet a háromszemélyű Isten 

hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintjük. Ily módon „érdekeltté” tesszük a 

tanulót, hiszen az ő személyes boldogságának lehetőségéről és eléréséről beszélünk. Segítjük őt a 

hamis istenképek (Isten mint bíró, ellenőr, felügyelő stb.) fölszámolásában, s ugyanakkor arra 

bátorítjuk, hogy kicsiny üdvtörténetének bűnös kudarcaiban mindig bizalommal nyíljon meg az 

érte meghaló, feltámadó és személyiségét teljessé tenni akaró Jézus Krisztus felé. 

Témakörök 

1. témakör: Bevezetés 

Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma az éthosz (a vallási szempontból tekintett lelki alkat, 

a lelki alkatból fakadó sors, isteni elgondolás) fogalmából kiindulva; az ember abban az 

esetben él erkölcsösen, ha személyes üdvtörténelmében fölfedezi, és szabadon 

megvalósítja az éthoszt, azaz a személyére vonatkozó örök isteni elgondolást; ez a 

szabad önmegvalósítás az Istennel való találkozásnak, azaz a személy teljes 

boldogságának egyik előfeltétele 

Az üdvtörténeti erkölcstan mint személyes üdvtörténetünk útmutatója (s az üdvtörténet 

mint szabad önmegvalósításunk hatékony támasza) 

2. témakör: A világba lépő ember mint erkölcsi lény 

Az ószövetségi üdvtörténetben élő ember tapasztalata saját erkölcsi mivoltáról (a Ter 

3,1-24 vallási drámája és szimbólumai alapján): „a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és 

rossz tudás fájáról ne egyél!”; az útmutatás célja: az édennel jelképezett boldogság 

elérése (a paradicsomi boldogság nem történelmi állapot, hanem Istennek az emberre 

vonatkozó örök elgondolása!); a mezítelenség felismerése mint a szégyen és a vádló 



 

 

lelkiismeret szimbóluma; az önmegvalósítás csak Isten segítségével lehetséges („az 

Úristen bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket”) 

Az ember erkölcsi mivolta és feladata Jézus tanításában: a megtérést sürgető Jézus; 

„Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48); a megtérés és az 

erkölcsi fejlődés célja: „a belső ember” (Róm 7,22), azaz a konkrét személyre vonatkozó 

isteni elgondolás megvalósítása; az önkibontakoztatás csak Jézus segítségével 

lehetséges (vö. Jn 15,1-11) 

Az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása az egyház tanításában: az ember (és 

minden személy egyedülálló) istenképisége; az istenképiség mint feladat; az emberi és 

az erkölcsi cselekedet; az erkölcsi norma, a „helyes irányultságú ész” (recta ratio), a 

lelkiismeret és a kegyelem szerepének erkölcsteológiai fogalma 

3. témakör: Az erkölcsös élet és útmutatója: a „törvény” 

A törvény az ószövetségi üdvtörténetben: a törvény fogalma (nem jogi előírás, hanem 

útmutató az életre; vö. MTörv 30,15-20); a tízparancsolat kihirdetése mint az 

ószövetségi nép történelmi tapasztalatának képnyelvi és dramatizált megfogalmazódása 

(Kiv 19,9-20,21); a Krisztustól elvonatkoztatott ószövetségi törvény elégtelen volta (a 

Róm 7-ből kiindulva) 

A teljessé tett Törvény az újszövetségi üdvtörténet kezdetén: Jézus Krisztus mint a 

teljessé tett ószövetségi Törvény (az ószövetségi törvényt egyrészt azzal teszi teljessé, 

hogy rámutat a törvény lényegére, másrészt azáltal, hogy megváltó kereszthalálával és 

föltámadásával erőt ad teljesítéséhez; vö. Mt 22,34-40 és Róm 8); a jézusi Törvény 

tartalmi megfogalmazódása a „nyolc boldogságról” szóló tanításban 

A jézusi Törvény az egyház tanításában: a törvény fogalma és fajtái az 

erkölcsteológiában; az újszövetségi Törvény az értékek világában eligazító erénytan 

tükrében (a teológiai erények, a sarkalatos erények és a többi erény); bioetikai témák; 

szexuáletikai útmutatások 

4. témakör: Az erkölcsi halál 

A bűn és következménye (az erkölcsi „halál”) az ószövetségi ember üdvtörténelmi 

tapasztalatában: a Ter 3,1-24 exegézise 

A bűn és „halálos” következménye az újszövetségi szimbolika alapján: Jézus tanítása a 

bűn fertőzte világról (a sátán, az ördög, a démon és a világ bűne kifejezések értelme); a 

bűn mint Jézus elutasítása; a bűn mint a felebarátban közeledő Jézus elutasítása (vö. Mt 

25,41-46); újszövetségi bűnkatalógusok 

A bűn és következménye az egyház teológiai reflexiójában: a bűn és az erkölcsi halál 

teológiai fogalma; a sátán, az ördög stb. fogalma a funkcionális teológiai 

megközelítésben); a bűn mint önrombolás; a bűn fajtái; a bűn nyomában járó állapotok 

és lehetőségek (a szenvedés, a reménytelenség, a kárhozat veszélye) nem isteni 

büntetések, hanem a bűn logikus következményei (az „Isten büntet” antropomorf 

kijelentés értelmezése!) 

5. témakör: Az erkölcsi feltámadás - úton a belső ember végső feltámadása felé 

Az erkölcsi feltámadás 

Az erkölcsi föltámadás reménye az ószövetségi üdvtörténetben: a Ter 3,14-15-ben 

megfogalmazott ígéret; az isteni megbocsátást föltételező ószövetségi tisztulási 

szertartások (az engesztelés napja, a bűnbak rítusa stb.) és megtérések; az ószövetségi 

ember is csak Jézus Krisztus megváltásának erejében küzdhetett eredményesen a bűn 

ellen („alászállt a poklokra”; a jézusi megváltás hatása és ennek történelmi 

megnyilvánulása két különböző dolog!) 

Az erkölcsi föltámadás ténye és alapja az Újszövetségben: a megtérésre vonatkozó 

jézusi tanítás (Lk 15,11-32) és Jézus magatartása a bűnösökkel szemben (Jn 8,1-11); a 

szabad önmegvalósítást (1 Kor 10,23!) lehetővé tevő Jézus; a bűnbocsánat alapja és a 

bűn eltörlésének módja Pál apostol teológiájában (Kol 2,14; Róm 6,10; Ef 2,4-7; 1 Kor 

6,14) 



 

 

Az erkölcsi föltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában: Jézus kereszthalála és 

feltámadása mint a bűnös állapot megszüntetésének alapja; az objektív és a szubjektív 

megváltás fogalma (a bűn végzetes hatalmának megszüntetése nem egyenlő a bűn 

lehetőségének megakadályozásával!); az egyház tagjainak élő kapcsolata a bűn végzetes 

hatalmát megszüntető Krisztussal a kiengesztelődés szentségén keresztül 

Úton a belső ember végső feltámadása felé 

Az ószövetségi nép tapasztalata Isten tisztító, megújító tevékenységének 

történelmiségéről és sikeréről (vö. Ez 36,16-29 és 37,1-14) 

Újszövetségi tanítás a virrasztásról és a belső ember tökéletessé válásának folyamatáról: 

a virrasztó és tanúságtevő élet (Mt 25,1-13 és 28,19-20); a Péter apostol lelkesedését, 

bűnét és bűnbánatát bemutató szentírási részletek elemzése; Pál apostol figyelmeztetése 

(1 Kor 10,12) és buzdító szavai (Kol 3,10) 

Az egyház tanítása a belső ember szentté válásáról: a megigazulás fogalma és folyamata 

a Róm 3,22-26 és a 2 Kor 4,16 levélrészletekből kiindulva; az elvetett búzaszem (Jn 

12,24) sorsához hasonló keresztény élet; a személyünkre vonatkozó isteni elgondolás 

Isten erejében történő megvalósításának végső célja: felkészülés az Istennel való 

találkozás leírhatatlan örömére (vö. 1 Pét 1,15-16; 1 Ján 3,1-6; Jel 19,6-9) 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény 

Az üdvtörténeti erkölcstan segítse a tanulót annak az igazságnak belátásában, hogy az Isten által 

„öröktől fogva megálmodott” személyiségünk (az éthosz) megvalósítása nem azért fontos, mert 

ennek elmaradása esetén „Isten megbüntet”, hanem azért, hogy felkészülhessünk a Vele való 

találkozás boldogságának „elviselésére”. Egyúttal azt is szívébe akarta vésni, hogy ha bűneinkkel 

szétziláljuk a bennünk levő isteni vázlatot, mindig bizalommal forduljunk Jézushoz, mert egyedül Ő 

tudja „restaurálni” Isten bennünk rejtőzködő képét. 

Ajánlott irodalom 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Budapest, 1975. SZIT) 

A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat) 

A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK) 

Biblia 

Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai (Bécs, 1975. OMC) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Häring, B.: Krisztus törvénye I. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Hãring, B.: Krisztus törvénye II. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Jelenits István: Katolikus erkölcstan (Budapest, 1989. KKF) 

Király Ernő: A keresztény élethivatás (Budapest, 1982. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 

Liégé, P-A.: Krisztusi élet (Bécs, 1973. OMC) 

Mácz István: Kísértés a jóra (Budapest, 1993. SZIT) 

Rahner, K.: Mit jelent Jézust szeretni? (Budapest, 1992. Herder) 

Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Somfai Béla: Bioetika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szexuális etika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szociális etika (Szeged, 1997. SZHF belső használatra) 

Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai (Róma 1978. TKK) 

Veritatis splendor (pápai enciklika, Budapest, 1994. SZIT) 

12. évfolyam 

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN (az üdvtörténet apológiája) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 



 

 

a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet alapigazságait (a hit előfeltételeit) az ész természetes 

fényében (azaz csupán a történettudomány és a logikus gondolkodású filozófia segítségével) 

vizsgáljuk, és rámutatunk, hogy ezek az igazságok az emberi ész ítélőszéke előtt is megállják 

helyüket. 

b) Általános nevelési cél: a hit előfeltételeinek ésszerűségére utalva tudatosítjuk a tanulóban, hogy a 

Jézusba vetett hit nemcsak ésszerű állásfoglalás, hanem megvalósítandó feladat is (ha van 

irracionális dolog a világon, akkor ez a bűn, vagyis az emberhez közeledő Isten elutasítása). 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető 

Az üdvtörténet apológiájának fogalma és célja (a katolikus tanítás hihetőségének és 

hiendőségének igazolása) 

Módszere és témái (a „praeambula fidei”) 

2. témakör: A vallás ténye és lehetősége 

Bevezetés: a vallás filozófiai fogalma 

A kereszténység előtti keleti vallások és a zsidó vallás (személyes Isten; a messiási 

eszme) 

A keresztény vallás megkülönböztető jegyei (miért vagyok keresztény?) 

A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében: a vallás fogalma 

(különféle megközelítések); a vallás alapja: az ember nyitottsága a Végtelenre (háttéri 

tapasztalat) és Isten léte (istenérvek, vö. filozófia); az „egy Isten - sok vallás” 

problémája 

3. témakör: A Krisztus-esemény bizonyossága 

Bevezetés: a (transzcendens-immanens) Krisztus-esemény fogalma és 

igazolhatóságának problémája 

Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján 

A Krisztus-esemény történetileg igazolható „oldala” a sajátos műfajokban 

megfogalmazódó újszövetségi könyvek alapján: a hittel és szeretettel megfestett 

irodalmi portrékból jobban ismerjük a történeti Jézust, mintha csupán fényképeink 

volnának róla; Jézus életének főbb adatai; Jézus messiási és isteni öntudatának ténye; 

Jézus csodái mint isteni mivoltának jelei 

A Krisztus-esemény az egyház kritikai reflexiójában: Jézus feltámadásának 

„igazolhatósága” a nagypéntek és az első pünkösd közötti szakadék problémájából 

kiindulva; a feltámadt Krisztussal való találkozás lehetősége a bibliai szövegek helyes 

értelmezése alapján (Emmausz) 

4. témakör: Az egyház jézusi alapítása és szükséges volta 

Az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése (azaz a II. vatikáni zsinat tanítása) 

alapján 

Az egyház ószövetségi gyökerei 

Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján 

Az önmagát igazoló egyház a történelemben: az egyháznak mint hierarchikus 

intézménynek létrejötte, létjogosultsága és a pápai primátus igazolhatósága; az egyház 

négy ismertetőjegye és a katolikus egyház; az egyház szükséges volta és „az egyházon 

kívül nincs üdvösség” elv értelme 

5. témakör: A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye 

A kinyilatkoztatás (és a sugalmazás) fogalma, módjai és lehetősége (az ember mint „az 

Ige hallgatója”) 

Az ószövetségi kinyilatkoztatás ténye (a zsidóság történelmi tapasztalata; az ószövetségi 

könyvek sugalmazottságának kérdése; az ószövetségi iratok és a mítoszok különbsége) 

Jézus mint hitet eredményező és feltételező Kinyilatkoztatás (az önmagát 

Kinyilatkoztatásnak tekintő Jézus és történetileg ellenőrizhető hatása; az újszövetségi 

iratok sugalmazottságának és megbízhatóságának kérdése; az újszövetségi vallási 

drámák és a mítoszok különbsége) 



 

 

Az egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen hirdetője (az egyház 

tévedhetetlenségének fogalma; a tanítóhivatal fogalma) 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény 

Az üdvtörténet racionális és kritikus vizsgálata vezesse rá a tanulót arra, hogy a Jézusba vetett hit 

ésszerű engedelmesség, mert a hit előfeltételei (Isten léte, az ember nyitottsága Istenre; Jézus 

történetisége és feltámadása; az egyház jézusi eredete és a kinyilatkoztatás ténye) az emberi ész ítélete 

alapján is hitelre méltó előfeltételek. S ha hitelre méltóak, hitre, elfogadásra szólítják az embert. 

Ajánlott irodalom 

A dogmatika kézikönyve I-II. (Bp., 1996-97. Vigilia) 

A vallás a fundamentális teológia szempontjából (Várnai Jakab összeállítása, Szeged, 1992. Agapé) 

Alapvető egyháztan (szöveggyűjtemény, Szeged, 1994. Hittud. Főiskola) 

Biblia 

Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Bp., 1997. Örökmécs) 

De Rosa, G.: Vallások, szekták és a kereszténység (Budapest, 1991. SZIT) 

Dei Verbum, Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Aetate (zsinati dokumentumok) 

Előd István: Vallás és egyház (Budapest, 1981. SZIT) 

Gál Ferenc: Dogmatika I-II. (Budapest, 1990. SZIT) 

Gánóczy Sándor: Az egyház (Róma, 1980. TKK) 

Hardy Gilbert: Vallásbölcseleti bevezetés (Róma, 1977. TKK) 

Kasper, W.: Jézus a Krisztus (Vigilia Kiadó, 1996) 

Koncz Lajos: A Krisztus-esemény (Budapest, 1980.) 

Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001- SZIT) 

Lukács László: Alapvető hittan (Budapest, 1989. KKF) 

Mítosz és kinyilatkoztatás (Várnai Jakab szerkesztésében, Szeged, 1993. Hittud. Főiskola) 

Nyíri Tamás: Ki ez az ember? (Budapest, 1976. SZIT) 

Rahner, K.: A hit alapjai (Budapest, 1985. Hittud. Akadémia) 

Rahner, K.: Az Ige hallgatója (Budapest, 1991. Gondolat) 

Rahner, K.-Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Sesboüé, B.: Krisztus pedagógiája (Vigilia Kiadó, 1997) 

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud. Akad.) 

Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok (Pannonhalma, 1992. Bencés) 

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok (Budapest, 1993. SZIT) 

Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995. Hittudományi Főiskola) 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

és irodalom tantárgy az érzelmi nevelés egyik legfontosabb eszköze.  

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

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

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

Kárpát-medencei magyarság irodalmát, szellemi örökségét egységesen és egységben kezeli.  

A középfokú képzés szakaszában, a 9–12. évfolyamon a nevelésnek-oktatásnak sok és sokrétű cél- 

és feladatrendszere van: 

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

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

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

benne önmagukat.  

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

legyenek.  

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

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

diákok szabatosan és pontosan, illetve a kommunikációs helyzetnek megfelelően tudják 

kifejezni magukat.  

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

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

teljesítményét. Ezek alapján ismerik fel az adott kommunikációs helyzetet, 

szövegösszefüggést, a műfaji elvárásokat. 

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

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

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

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

változásért felelősséggel tartoznak.  

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

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

magyar helyesírás szabályainak ismerete. 

 Értsék meg és példákkal tudják szemléltetni, hogy a nyelv és a gondolkodás, a beszéd és a 

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

szegényedése a gondolkodás szegényedését jelenti.  

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

alkalmazása.  

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

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

információkat etikusan és kritikusan használják, építsék be  tudásukba. 

 Az irodalmi szövegek megértéséhez elengedhetetlen, hogy a diákok rendelkezzenek 

megfelelő művészettörténeti, műfajtörténeti, irodalomelméleti, -történeti ismeretekkel. A 

képzési szakasz első felében ezek az ismeretek állnak a tananyag középpontjában. Fontos, 

hogy a diákok az irodalmat egy közösség történelmi-társadalmi folyamataként is lássák. A 

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



 

 

képzési szakasz célja és feladata az irodalmi művek elemző értelmezése. Ez fejleszti a 

gondolkodást, az erkölcsi érzéket, segíti az érzelmi nevelést. Az önálló elemzési készség 

fejleszti az önismeretet, önbizalmat ad, fejleszti az anyanyelvi kompetenciát is. 

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

stratégiákkal. A művek tartalmi összefoglalásán túl vállalkozzanak önálló értelmezés 

kialakítására. 

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

vándortémáit és motívumait, értsék meg azok jelentésváltozását. 

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

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

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

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

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

meglátni és kiemelni az összefüggéseket. Tudnak önállóan jegyzetelni. 

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

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

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

amelyekben felismerik önmagukat, saját gondjaikat. 

 Kiemelt cél a gondolkodni tanítás, kíváncsiságuk, alkotókedvük megtartásával. 

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

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

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

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

szövegértés és a szövegalkotás tanítása. 

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

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

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

vagy a házi feladatba. 

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

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

boldogulásuknak, együttműködési képességüknek, társadalmi beilleszkedésüknek és kulturált 

viselkedésüknek. 

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

ismeret, műveltség átadásával, a tanulói kompetenciák fejlesztésével – a sikeres továbbtanulást, a 

társadalomba való beilleszkedést. Érett, gondolkodó, ép erkölcsi érzékkel rendelkező, 

kiegyensúlyozott felnőttekként kerüljenek ki a közoktatásból. 

9–10. ÉVFOLYAM 

A középiskolai képzés első szakaszának kiemelt cél- és feladatrendszere: 

 A tanulás tanulása. Egy új tanulási szakaszt kezdenek el a diákok, nagyobb, bonyolultabb 
tananyagokkal találkoznak. Meg kell tanulniuk a lényeget kiemelni, vázlatot írni, 
gondolataikat írásban és szóban is pontosan és szándékaik szerint árnyaltan, adekvátan 
kifejezni. 

 A diákok szövegértésének folyamatos fejlesztése. A biztos szövegértés nemcsak a magyar 
nyelv és irodalom, de valamennyi tantárgy értő és eredményes tanulását segíti, feltétele a 
gondolkodás és a beszéd fejlesztésének is. 

 A szövegértés és -alkotás tanulásának feltétele a biztos anyanyelvi (grammatikai, stilisztikai) 
ismeret, a kommunikációelmélet alapvető fogalmainak elsajátítása, hiszen csak így tudják a 
tanulók felismerni az adott kommunikációs helyzetet.   

 Az érvelési képesség és a beszédkészség folyamatos fejlesztése.  



 

 

 A tanulók személyiségfejlesztésének feltétele, hogy rendelkezzenek megfelelő ismeretekkel 

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

élethelyzeteik között felfedezzék a párhuzamokat, kialakuljon elvonatkoztató képességük, s 

igényük és képességük arra, hogy kifejezzék saját véleményüket. 

 Ez a két évfolyam a diákok számára a tájékozódás, saját tehetségük és érdeklődési körük 
felfedezésének kora, ezért elengedhetetlen, hogy sokféle ismerettel és ismerethordozóval 
találkozzanak. 

 Tudásuk megszerzésében és bővítésében a hagyományos információhordozókon kívül egyre 
erőteljesebb szerepet kapnak a digitális eszközök. Cél ezek észszerű, gondolkodásukat 
segítő, etikus használatának elsajátítása. 

 A képzésnek ebben a szakaszában már rendszerezett nyelvtani és irodalmi 
(irodalomtörténeti, -elméleti, és műfaji) ismeretek elsajátítása elvárt eredmény, hiszen a 
képzési szakasz második felében csak így lesznek képesek a tanulók az irodalomtörténeti 
ismereteiket rendszerezni, így sajátítják el a nyelvészet és az irodalomtudomány – 
korosztályuknak megfelelő szintű – szaknyelvét, s így tudnak az érettségi dolgozatban is 
elvárt szintű, nyelvezetű esszét, érvelést, műfajnak megfelelő gyakorlati szöveget alkotni. 

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

tanulók identitásának kialakításában, megismerteti velük saját kultúrájukat, nemzeti 

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

megfelelően fejezzék ki magukat. Fejlődjék érvelési kultúrájuk, könnyebben beilleszkedjenek 

környezetükbe, és ismerjék fel saját tehetségüket. 
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Homérosz: Odüsszeia (részletek) 

Szophoklész: Antigoné  

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből. 
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Katona József: Bánk bán 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde 
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Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella) 
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Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak) 

Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak) 
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9. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

12 óra Kommunikáció, 

tömegkommunikáció 

A személyközi kommunikáció 

A tömegkommunikáció fogalma 

és funkciói 

Médiaműfajok  

A kommunikáció fogalma, tényezői és funkciói. 

A kommunikációs folyamat tényezői és 

összefüggésük megértése, bizonyítása 

beszédhelyzetek elemzésével 

A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe 

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi 

kifejezőeszközei 

A tömegkommunikáció hatása a gondolkodásra és 

a nyelvre 

Az új közlésmódok társadalmi hatása 

A médiahatás, médiafogyasztók 

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és 

hatáskeltő eszközei 

8 óra Nyelvi szintek, a nyelv 

grammatikai jellemzői 

A nyelv mint jelrendszer 

A hangok alkalmazkodása a 

beszédben 

A szavak felépítése: a szóelemek 

Alapszófajok. 

A mondat fogalma és 

csoportosítása 

A mondatok felépítése. A 

szószerkezetek 

A bővítmények 

Az alárendelő összetett 

mondatok 

A mellérendelő összetett 

mondatok 

A többszörösen összetett 

mondatok 

A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi 

közlésben 

A nyelvi jel sajátosságai. A beszéd, a 

beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző 

szervek. A hangok találkozása (alkalmazkodása) 

és helyesírásuk. A szóalkotás módjai. A szófajok 

rendszere 

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók 

mondatbeli és szövegbeli szerepének 

értelmezése. A szófajváltás jelensége, a 

többszófajúság 

A névmások és az igenevek 

A mondat szerkezete: teljes és hiányos 

szerkezetű; tagolt, tagolatlan; egyszerű, összetett 

A mondatok modalitásuk szerint. Az egyszerű 

mondat részei, felépítése. A szintagma mint 

nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő 

szintagmatikus szerkezet 

Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái. A 

határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a 

magyar határozói rendszer, a határozók 

irányhármassága 



 

 

A jelzők fogalma és fajtái; használatuk 

Az alárendelő összetett mondatok. Sajátos 

jelentéstartalom a mellékmondatokban. Összetett 

mondatok elemzése szerkezeti rajzzal. A mondat 

az élőbeszédben és az írott nyelvbe,  A mondat és 

a szöveg 

10 óra Szövegértés, szövegalkotás 

Önálló szövegfeldolgozás a 

szövegbefogadás céljának 

megfelelő olvasási stratégia és 

szöveg-feldolgozási mód 

megválasztásával. 

A szöveg és kép összefüggése. 

Hatékony jegyzetelési és 

vázlatírási technikák 

megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. 

A tanult szóbeli, írott és elektronikus 

szövegtípusok és jellemzőik. Olvasási stratégiák 

és azok adekvát alkalmazása különböző típusú és 

műfajú szövegek feldolgozásában, nyomtatott és 

elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és 

értékelése. A szövegalkotás lépései, az 

anyaggyűjtés technikák. 

6 óra Helyesírási ismeretek A helyesírás alapelvei, megismert főbb 

szabályszerűségei. 

A szöveg központozásának szabályai, használata, 

az írásjelek funkciója. 

Szövegelemzési gyakorlatok a központozás 

szerepének tanulmányozására. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a 

gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Idegen szavak helyesírása, a latin betűs szavak 

átírása. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-

ellenőrző programok szerkezetének és 

működésének megismerése, használatuk az 

iskolai és a mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, 

jelhasználatának funkciója. 

 

36 óra Szövegértés Szövegértési feladatok gyakorlása 

36 óra Szövegalkotás Szövegalkotás gyakorlása szóban és írásban, 

helyesírás gyakorlása 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

5 óra Bevezetés az irodalomba Aiszóposz tanmeséi, Hajnóczy Péter, Romhányi 

József, Karinthy Frigyes 

Az irodalom határterületei -Arthur Conan Doyle: 

Sherlock Holmes-történetek 

Műnemi-műfaji rendszer 

Elégiák és epigrammák 

Dalköltészet 

9 óra Az irodalom ősi formái: Mágia, 

mítosz, mitológia 

Mítosz és mitológia 

A görög mitológia 

A trójai mondakör 



 

 

Az eposz műfaja 

A homéroszi eposzok 

Homérosz és Akhilleusz a szerző és a hős 

Hoppál Mihály: Sámánok.Lelkek és jelképek 

Irodalom és mozgókép: Jankovics Marcell: Ének a 

csodaszarvasról 

6 óra Színház- és drámatörténet – az 

antik színház és dráma 

Az antik görög színház és színjátszás 

Az antik dráma jellegzetes vonásai, Az Antigoné 

szerkezete 

Antigoné és Kreón 

Antigoné tragikuma 

Oidipusz, a sorsával szembenéző ember 

4 óra Világirodalom – antik római 

irodalom 

Vergilius és Horatius 

10 óra Világirodalom – Biblia Történetek a Teremtés könyvéből 

A vízözön 

József története 

Zsoltárok könyve, 

Jézus gyerekkora és példabeszédei 

A passió, Pál apostol „szeretethimnusza”. Az 

Apokalipszis egy részlete 

 

6 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 4–15. században 

(középkor) 

A középkori keresztény irodalom. Egyházi 

irodalom, himnuszok, legendák 

Hősi ének, 

trubadúr- és lovagi költészet, vágánsdalok. 

Dante Alighieri: Isteni színjáték 

Francois Villon balladái 

5 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 14–16. században 

(reneszánsz) 

A reneszánsz és a humanizmus. Petrarca: 

Daloskönyv 

Giovanni Boccaccio: Dekameron 

3 óra Középkori nyelvemlékek A magyar irodalom kezdetei, nyelvemlékeink 

Az első magyar vers 
Halotti beszéd és könyörgés 

Ómagyar Mária-siralom 

6 óra Janus Pannonius portréja Janus Pannonius pályája 

Janus Pannonius epigrammaköltészete 

8 óra Balassi Bálint portréja Balassi Bálint pályája 

Balassi Bálint szerelmi költészete 

Balassi Bálint: Egy katonaének 

Balassi Bálint lírai önéletrajza 

6 óra Színház- és drámatörténet – az 

angol színház a 16-17. 

században és Shakespeare 

A középkori dráma és színjátszás (drámajáték) 

Shakespeare színpada 

Shakespeare egy drámájának feldolgozása: Romeo 

és Júlia 

Shakespeare egy drámájának feldolgozása: 

Hamlet, dán királyfi 

4 óra Ismétlés, rendszerezés  

 

10. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 



 

 

11 óra A szöveg 

A szöveg fogalma 

A szöveg egységének feltételei 

A szöveg szerkezete 

A szöveg jelentését alakító 

nyelvi és nem nyelvi tényezők 

A szöveg jelentésbeli 

kapcsolóelemei 

A szöveg egységének tényezői, feltételei A 

szöveg felépítése, egységei – külső körülmények: 

szövegméret, megjelenés, A szöveget alakító 

tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a 

szövegkörnyezet, a tudáskeret Elsődleges és 

mögöttes jelentés. 

A mindennapi szövegvilágban való eligazodást 

lehetővé tevő pragmatikai ismeretek alkalmazása 

a szövegértésben és a szövegalkotásban. A 

szövegösszetartó erő: jelentésbeli 

kapcsolóelemek. A kontextuális jelentés (pl. 

előre- és visszautalás, makro- és mikrostruktúra, 

hiányos mondat, szórend, egyeztetés) 

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, 

az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése. 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az 

intertextualitás kezelése, a különböző forrásokból 

származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései. 

A különböző forrásból származó információk 

megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai 

következtetés levonása. 

Szövegek összefüggése, értelemhálózata; 

intertextualitás. 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, 

olvasási típusok és stratégiák. 

12 óra Stilisztikai alapismeretek A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) 

megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt 

állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a 

szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek 

megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A szövegek stílusának, jelentésének a befogadóra 

tett hatásának (stílushatás) megtapasztalása, 

vizsgálata; stílusgyakorlatok, szövegek 

átalakítása 

A stíluselemek, stíluseszközök szerepének 

értelmezése művészi és mindennapi szövegekben 

(jelentésfeltáró, hatáselemző gyakorlatok). 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő 

stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

A metafora funkciója és használata a 

mindennapi, továbbá a publicisztikai és a 



 

 

tudományos nyelvhasználatban. 

13 óra Jelentéstan A szavak jelentésének szerkezete, 

jelentéselemek. 

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező. 

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, 

használata. 

A metaforikus kifejezések szerkezete, jellemző 

típusai, használati köre. 

A mondat és szövegjelentés. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek 

kialakításában. A jelentés és a nyelvi-

grammatikai funkció összefüggése. 

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, 

hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

 

18 óra Szövegértés Szövegértési feladatok gyakorlása 

18 óra Szövegalkotás Szövegalkotás gyakorlása szóban és írásban, 

helyesírás gyakorlása 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

6 óra A francia klasszicista dráma Molière színháza 

Molière: Tartuffe 

6 óra Látásmód – Zrínyi Miklós: 

Szigeti veszedelem 

Zrínyi Miklós pályája 

A Szigeti veszedelem keletkezése és felépítése 

A magyar barokk eposz 

6 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 18. században 

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és 

stílusirányzatai: klasszicizmus, szentimentalizmus 

(érzékenység), rokokó. 

Művek, szemelvények az angol, francia és német 

irodalomból, 

pl. Defoe, Swift, Jane Austen; Voltaire, Rousseau; 

Goethe, Schiller különféle műfajú alkotásaiból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek 

16 óra Magyar irodalom a 18. 

században – portrék: Csokonai 

Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

A felvilágosodás korának irodalma. 

Művelődési programok. Bessenyei György 

értekező prózai művének részlete (pl. Magyarság). 

Alkotói csoportok, irodalmi központok, sajátos 

életutak (pl. Batsányi János, Kármán József). 

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége 

és írói munkássága (legalább egy epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének 

műfaji, formai és stiláris sokszínűsége A 

Reményhez, A tihanyi Ekhóhoz és még legalább 

egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, 

témák, életérzések költészetében 



 

 

18 óra Világirodalom – az európai 

irodalom a 19. század első 

felében (romantika, romantika és 

realizmus) 

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai 

elvek, művészi szabadság, stílus- és formajegyek; 

ironikus látásmód, groteszk minőség). 

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, 

bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista 

hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, 

német és orosz irodalomból, 

pl. Byron, Shelley, Keats; Poe; Victor Hugo, E. T. 

A. Hoffmann, Puskin vagy mások alkotásaiból; 

illetve Balzac, Stendhal, Gogol műveiből. 

10 óra Színház- és drámatörténet – 

Katona József: Bánk bán 

Katona József: Bánk bán műértelmezés, pl. 

magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések; 

a szereplők körei, Bánk összeomlása; a 

címszereplő megítélésének változatai; 

felépítés, szerkezeti megoldások 

20 óra Magyar irodalom a 19. század 

első felében – portrék: Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében; 

orgánumok, folyóiratok, alkotói csoportok. 

A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

 Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, 

egyéni és közösségi sors. Hymnus 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus 

világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó 

12 óra Életmű – Petőfi Sándor Petőfi Sándor életműve. 

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és 

jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és 

népiesség. 

Témák (szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; 

lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, 

forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága; 

A puszta, télen; A XIX. század költői; Európa 

csendes, újra csendes…; Szeptember végén 

A helység kalapácsa, mint eposzparódia 

8 óra Látásmód – Jókai Mór Jókai Mór életrajza. Jókai Mór: Az arany ember 

6 óra Ismétlés, rendszerezés  

 

11-12. évfolyam  

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

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

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

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

vizsgát tesznek. Fontos cél, hogy ismereteik és képességeik birtokában önállóan fel tudjanak készülni 

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



 

 

legyenek projekt- vagy kutatómunkában részt venni. Etikusan és kritikusan használják a 

hagyományos, papíralapú, illetve a világhálón található és egyéb digitális adatbázisokat. Felismerjék 

az adott kommunikációs helyzetet, s arra írásban és szóban is adekvátan válaszoljanak. Képesek 

legyenek az összetett szövegek elsődleges jelentése mögé látni, a jelentéseket értelmezni, 

gondolataikat írásban és szóban is pontosan és elegánsan, illetve az adott kommunikációs helyzetnek 

megfelelően megfogalmazni. Képessé váljanak érvekkel vagy cáfolatokkal igazolni nézeteiket, 

véleményüket. Sajátítsák el a mindennapi életben szükséges szövegalkotás alapvető követelményeit 

(műfajok, stílus, retorikai építkezés).  

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

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

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

művekben található válaszokat ezekre a kérdésekre. Tudják értelmezni a szerzők és irodalmi 

alkotások időn és téren átívelő párbeszédét, a magyar irodalom jellegzetes motívumait, s ezek 

jelentésváltozását az irodalom történetében. Váljanak képessé az absztrakt gondolkodásra, a 

differenciált véleményalkotásra. Értsék az irodalom és a történelem kapcsolatát. Ezt szolgálja  „A XX. 

századi történelem az irodalomban” című anyagrész. A témakör oktatásának célja, hogy a tanulók 

megismerjék a XX. századi magyar, illetve európai történelem kataklizmáit. Ennek révén 

szembesüljenek történelmi, erkölcsi kérdésekkel. 

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

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

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

irodalomban felvetődő történelmi sorskérdésekkel, nemzeti és személyes erkölcsi dilemmákkal 

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

intelligenciájuk. Nemzeti és személyes identitásuk kialakulásában, szociális kompetenciáik 

fejlesztésében irodalmunk, nyelvünk ismerete a tanulók segítségére van.  

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

mellett –, hogy a tanulóknak segítséget nyújtson a pályaválasztásban, felkészítse őket a 

továbbtanulásra. 

Mindezek elérése érdekében a képzés kiemelt céljai: 

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

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

képesek legyenek arányos, előrehaladó szöveget alkotni, mely megfelel a műfaji és a 

stilisztikai követelményeknek, a magyar nyelvhelyességi – írásos szöveg esetében – a 

helyesírási szabályoknak.  

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

nyelvjárási régiójának jellegzetes nyelvhasználati (hangtani, lexikai, mondatszerkesztési) 

sajátosságai közül ismerjenek fel néhányat. 

 Ismerjék a magyar nyelv társadalmi tagozódását, jellegzetes csoportnyelveit, azok tipikus 

szóhasználatát, nyelvi sajátosságait. 

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

nyelv eredetéről szóló tudományos hipotéziseket, illetve az ezeket igazoló bizonyítékokat. 

Tudják a magyar nyelvtörténet nagy korszakait, az ezekben a korokban keletkezett 

kiemelkedő jelentőségű nyelvemlékeinket. 

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

tanulók ezeket értelmezni, saját nyelvhasználatukban is alkalmazni a metaforikus 

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

szállóigéket. 

 Szövegértő- és szövegalkotó kompetenciájuk folyamatos bővítése, irodalomelméleti és -

történeti tudásuk gazdagodása lehetővé teszi, hogy a tanulók összetett szövegeket 



 

 

értelmezzenek. Poétikai és retorikai ismereteik aktualizálásával képessé válnak egy mű 

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

összevetésére. Elvárt cél, hogy elemző gondolatmenetüket arányos esszében vagy 

értekezésben tudják kifejteni. 

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

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

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

művet képesek legyenek értelmezni, az eltérő problémafelvetést érzékelni. 

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

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

műnemben alkotó – szerzőről vagy egy kiemelkedő irodalmi alkotásról metszetet kapjanak. 

Cél, hogy ismerjék meg a XIX-XX. század kiemelkedő jelentőségű, már lezárt életművel bíró 

alkotóit, a két század stílusirányzatait, irodalmi mozgalmait.  

 

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 

Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! 

Örkény István: Tóték 

Szabó Magda: Az ajtó 

 

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) 

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 

 

11. évfolyam 



 

 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

4 óra Kommunikáció Tájékozottság különféle beszédhelyzetek 

megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben 

is. 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános 

kommunikációs színtereken, valamint az 

internetes felületeken előforduló manipulációs 

szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem 

verbális közlési szándékának felismerése. 

12 óra Retorika A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása. 

A szónok tulajdonságai, feladatai. 

A szónoki beszéd kommunikációs funkciói. 

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének 

menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. 

Az érvelés logikája, technikája; az érvek 

elrendezése. 

Az érvelési hibák. 

A cáfolat módszerei. 

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. 

A hatásos előadásmód eszközei. 

Az előadás szemléltetésének módjai: bemutatás, 

prezentáció stb. 

A hatásos meggyőzés és véleménynyilvánítás 

nyelvi (mondat- és szövegfonetikai eszközök) és 

nem nyelvi kifejezésbeli eszközei a különféle 

szövegműfajokban, az audiovizuális és 

multimédiás közlés különböző formáiban. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása 

különböző helyzetekben. 

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és 

memoriter kifejező tolmácsolása. 

4 óra Általános nyelvészeti ismeretek Az ember mint nyelvhasználó lény; a nyelv, a 

kommunikáció és az ember elválaszthatatlan 

egysége. 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a 

gondolkodás része. 

A nyelvek egyező és eltérő tulajdonságai, 

nyelvtipológia, főbb nyelvtípusok és jellemzőik 

(az anyanyelvhez és más, tanult, ismert nyelvek 

jellemző tulajdonságainak összehasonlító 

megfigyelése). 

Nyelvi identitás. 

Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek 

7 óra Pragmatikai ismeretek Megnyilatkozás. 

Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, 

szóátadás. 



 

 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). 

Deixis. 

Együttműködési elv 

7 óra Szövegalkotás Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet 

stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának, 

stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete 

2 óra Ismétlés A tanultak rendszerezése 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

12 óra Életmű – Arany János Arany János életműve. 

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) 

és jellemző alkotások. 

A romantika utáni költőszerep-lehetőségek és lírai 

tendenciák. 

Jellemző lírai tematika 

10 óra Színház– és drámatörténet – 

Madách Imre: Az ember 

tragédiája 

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok 

szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következménye a 

szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és 

történeti színek, személyiségközpontúan/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat). 

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti 

háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és 

különböző szellemi irányok történetében. 

12 óra Világirodalom – az európai 

epika és líra a romantika után 

(19. század második fele) 

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai 

elvek, tematika, látásmód, stílus- és formajegyek) 

a 19. század közepétől; a prózaepika újításai 

(nézőpontok, síkváltások, időszerkezet, polifónia; 

új műfaji változatok) a kis- és nagyepikában. 

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem 

megújítása (pl. a személyiség, a lírai közvetlenség 

háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, 

objektivizálódás). 

8 óra Színház- és drámatörténet – az 

európai dráma és színház a 19. 

század második felében 

Az európai dráma és színház a 19. század második 

felében – a korszak drámairodalmának újdonságai 

és két drámai alkotás, két szerző dramaturgiája. 

Ibsen: A vadkacsa – az ibseni dramaturgia 

sajátosságai, pl. az analitikus szerkesztésmód 

felújítása, középponti szimbólumok alkalmazása, 

reformátorok és rezonőrök, hangnemkeveredés 

stb.; a szerző problémafelvetése, pl. házassági 

válság, élethazugság). 

A csehovi dramaturgia sajátosságai (pl. a 

drámaiság fogalmi változása; drámaiatlan/lírai 

dráma; főszereplő-, konfliktusok és cselekmény-

nélküliség; csoportképek/cselekvésképtelenség; 



 

 

párhuzamos monológok/fedett dialógusok, 

ironikus látásmód); új műfaji változatok, új 

játékstílus. 

10 óra Magyar irodalom a 19. század 

második felében – portré: 

Mikszáth Kálmán 

A 19. század második felének magyar irodalmából 

néhány szerző és mű/részlet ismerete. 

Vajda János alkotói helyzete, költészetének 

jellemzői (legalább egy műve, pl. Húsz év múlva, 

A vaáli erdőben, Az üstökös). 

A századvég és századelő novellisztikája 

(műelemzési lehetőségek, pl. Gozsdu, Petelei, 

Gárdonyi, Tömörkény, Bródy Sándor műveiből). 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, 

motívumok és műfaji változatok az életművében; 

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű 

elemzése). 

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma, A 

Noszty fiú esete...) elemző értelmezése, sok 

szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; 

szerkezet, jellemábrázolás, elbeszélés-technika, 

nézőpont, közlésformák, hangnemek; 

problematika 

10 óra Magyar irodalom – a Nyugat és 

első nemzedéke 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; 

szerkesztési elvek, szerkesztők, kritikusok, 

nemzedékek; célkitűzések; filozófiai és 

stílusirányzatok hatása, megismertetése 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, 

hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus 

10 óra Életmű – Ady Endre Ady Endre életműve. 

Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, 

az innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista 

látásmód; a versritmus megújítása. 

6 óra Portré – Móricz Zsigmond Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének 

sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; 

szegénység) és műfaji változatok 

6 óra Portré-Herczeg Ferenc Az élet kapuja, Fekete szüret Badacsonyban, 

Színház-és drámatörténet: Bizánc 

4 óra Portré-Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! Üzenet haza 

12 óra Életmű – Kosztolányi Dezső Kosztolányi Dezső életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák; világkép, művészetfelfogás 

(homo aestheticus); stílusirányzatok (pl. 

impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya 

az anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, 

versciklusok,az Édes Anna regényvilága 

8 óra Ismétlés, rendszerezés  



 

 

 

12. évfolyam 

Magyar nyelv 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

6 óra Szövegalkotás Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet 

stiláris lehetőségeinek, a szavak hangulatának, 

stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris 

különbségének figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete 

9 óra Nyelv és társadalom Fejlődési irányok, változások a mai magyar 

nyelvben. Nyelvi sokszínűség, nyelvi tolerancia. 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő 

nemzetiségiek nyelvhasználata. A nyelvi tervezés 

elvei és feladatai. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, 

színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és 

függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb 

nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, 

tendenciái, a kétnyelvűség, kettősnyelvűség, 

kevert nyelvűség kérdései 

7 óra Nyelvtörténet A magyar nyelv eredete, nyelvtörténeti korszakai, 

hangtani, lexikai, szintaktikai változások, a 

nyelvemlékek szerepe, a Halotti beszéd és 

könyörgés, az Ómagyar Mária-siralom elemzése 

9 óra Ismeretek a nyelvről A tanult nyelvészeti, kommunikációs, szövegértési 

és szövegalkotási, nyelvi ismeretek rendszerező 

áttekintése 

 

Irodalom 

Óraszám Tematikai egység Ismeretanyag 

8 óra Látásmódok: Karinthy Frigyes, 

Krúdy Gyula 

Karinthy kisepikájának jellemzői 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább 

egy Szindbád-novella alapján. A Krúdy-művek 

atmoszférájának, témáinak, alakjainak, 

motívumainak megidézése 

10 óra Életmű – Babits Mihály Babits Mihály életműve. 

Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi 

kapcsolatai; esszé- és irodalomtörténet-írói, 

műfordító tevékenysége. 

10 óra Életmű – József Attila József Attila életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői 

magatartásformák 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; 

Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934 

között 



 

 

8 óra Világirodalom – epikai és lírai 

törekvések a 20. században és a 

kortárs irodalomban 

Epikus művek (szemelvények, részletek a kis- és 

nagyepikából) 

pl. Kafka (pl. Az átváltozás); Thomas Mann (pl. 

Tonio Kröger/Mario és a varázsló (pl. Közöny); 

Orwell (pl. Állatfarm/1984); Faulkner, 

Hemingway, Hrabal, I. B. Singer, Szolzsenyicin 

alkotásaiból és kortárs művekből. 

6 óra Színház- és drámatörténet – a 

20. századi és a kortárs 

drámairodalom néhány 

törekvése 

A 20. századi és/vagy a kortárs drámairodalom 

egy-két jellemző tendenciája 

(pl. az epikus dráma, abszurd dráma, 

egzisztencialista dráma, groteszk színház, 

amerikai drámairodalom köréből) 

4 óra Portré – Radnóti Miklós Radnóti Miklós portréja. 

Életút és életmű egysége (haláltudat, 

munkaszolgálat, lágervers; idill és tragikum). A 

kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és 

költői magatartásformái (jóság, tiltakozás, lázadás, 

emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem 

tudhatom, hitvesi költészet, pl. Tétova óda, Levél 

a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések 

költészetében; műveinek formai és stiláris 

sajátosságai (avantgárd, szabad vers, 

klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még 

egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A Tajtékos 

ég és a bori notesz (pl. Erőltetett menet, 

Razglednicák). 

15 óra Portrék – Szabó Lőrinc, Márai 

Sándor, Pilinszky János, Weöres 

Sándor, Ottlik Géza 

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-

versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja 

alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai 

változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; Magyar 

etüdök alapján); gondolati költészete; 

szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei). 

Pilinszky János világlátásának tükröződése 

költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a 

Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, 

Apokrif stb.). 

Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény 

alapján 

12 óra Látásmódok – Illyés Gyula, 

Németh László, Örkény István, 

Nagy László, Füst Milán 

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat 

a zsarnokságról és más műve alapján (pl. Bartók, 

Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. 

Puszták népe 

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy 

drámája (pl. II. József; A két Bolyai). 

Nagy László költői világa, alkotásmódja 



 

 

8 óra Művelődéstörténeti, 

irodalomtörténeti tájékozódás – 

Portrék, látásmódok a 20. század 

magyar irodalmából 

Áprily Lajos, Dsida Jenő, Nemes Nagy Ágnes, 

Orbán Ottó, Sinka István, Szilágyi Domokos egy-

két műve 

10 óra Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, 

lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott 

mű elemzése).   

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas Kertész 

Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó 

fogalmi ismeretek. 

2 óra Regionális kultúra Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

 

IDEGEN NYELV (ANGOL) 

Célok és feladatok 

A korszerű idegennyelv-tanítás elsődleges célja a nyelvtanuló nyelvi cselekvőképességének 

fejlesztése. A tanuló legyen képes személyes és szakmai életében egyéni céljait elérni, saját 

gondolatait kifejezni, és mind valódi mind pedig digitális térben idegen nyelven kommunikálni, 

ismereteket szerezni. 

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

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

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

fejezni. 

A 9-12. 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 idegen nyelven. Az idegen nyelvi órák során, valamint az iskolán kívüli 

célnyelvi tevékenységek által a nyelvtanuló részesévé válhat az adott kultúrának, kapcsolatot 

teremthet anyanyelvi beszélőkkel, és ilyen módon a saját és más kultúrákkal szembeni tudatossága 

erősödik. Az ismeretszerzésben segíthetnek a célnyelvi országokról szóló olvasmányok vagy filmek, 

vagy a rendszeres idegen nyelvi projekt feladatok, melyet a tanuló akár egyénileg, akár csoportosan 

készíthet el. E tapasztalatok által a nyelvtanuló a nevelési-oktatási szakasz végére képes saját nemzeti 

sajátosságait és értékeit a célnyelven közvetíteni.  

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

hangulatú tanulási környezet jellemzi, amelyben a tanuló életkori sajátosságainak megfelelő, érdekes, 

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. 

 

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. 

 

Óraszámok 

Évfolyam Heti óraszám Éves óraszám 

  9. évf. 5 óra 180 óra 

10. évf. 4 óra 144 óra 

11. évf. 3 óra 108 óra 



 

 

12. évf. 3 óra 108 óra 

13. évf. 6 óra 186 óra 

 

9–10. évfolyam 

Ennek a nevelési-oktatási szakasznak a fő célja az, hogy a tanuló az előző szakaszokban megalapozott 

idegen nyelvi kommunikatív kompetenciáját továbbfejlessze. A nyelvi alapkészségek, 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 9-10. évfolyamokra 



 

 

vonatkozó listákban nem jelennek meg az általános iskolában elsajátított elemek, de ezek további 

gyakorlása, tudatosítása elengedhetetlen a KER szerinti B1 szint eléréséhez. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható angol 

nyelvű kifejezések példák): 

‐ bemutatás (Let me introduce myself. This is Jack, an old friend of mine. Let me introduce Mr 
Smith to you.) 

‐ telefonálás (XY speaking. Can I speak to XY? I’ll call you later. Thanks for calling.)  
‐ elismerés kifejezése (Welldone.  It’s a good idea. I’m proud of you.) 
‐ ismétléskérés kifejezése nem értés esetén (Sorry, what did you say?) 
‐ nem értés, magyarázatkérés, magyarázat értésének ellenőrzése (Could you understand me? Is it 

clear? Sorry, what does that mean?) 
‐ aggódás, félelem kifejezése (I’m worried about it, I fear…, I’m afraid that…) 
‐ üdvözletküldés (Give my best regards to…) 
‐ megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Dear Sir/Madam, Dear Mr. Smith, I look forward to 

hearing from you. Yours faithfully/sincerely,) 
‐ beszédszándék jelzése beszélgetés közben (I’ve just got an idea. I’ll tell you what. Why don’t 

we…?) 
‐ elemek összekapcsolása szóban (First..., then, after that…finally) 
‐ kiemelés, hangsúlyozás (It’s cats that are very active at night. The biggest problem is that the 

weather is horrible.) 
‐ mondandó összefoglalása (All in all… To sum up… In short...) 
‐ beszélgetés lezárása (Right. OK. It was nice talking to you.) 
‐ együttérzés kifejezése (I’m so sorry to hear that. Oh, no! What a shame!) 
‐ szemrehányás kifejezése (It’s your fault. You shouldn’t have said that.) 
‐ segítségkérés és arra reagálás (Will you help me? Sure, no problem. Can you do the washing-up 

instead of me? Not now, I am afraid, I’m busy.) 
‐ segítség felajánlása és elfogadása (Shall I bring you something from the shop? Yes, please. I’ll help 

you with your homework. Thanks, that sounds great.) 
‐ tanács kérése és adása (What shall I do? I think you should take a rest. Should I see a doctor? 

You’d better …, That’s a good idea. ..., I think you should/ought to do this.) 
‐ reklamálás (This soup is cold. The driver was rude. I’d like to make a complaint.) 
‐ engedélykérés és arra reagálás (May I use your phone? Sure, go ahead. Do you mind if I open the 

window? Please, don’t, I’m cold.) 
‐ feltételezés, kétely kifejezése (I don’t think he did it. He might be right. I wonder where he is.) 
‐ ok-okozat kifejezése (Why is that? Because…, How come he didn’t take part? He’s ill, that’s why.) 
‐ magyarázat kifejezése (What is it good for? It’s used for cooking., How does it work? It works 

with a battery.) 
‐ emlékezés, nem emlékezés kifejezése (I remember seeing her at the party last year. I can ’t 

remember locking the door.) 
‐ elkeseredés kifejezése (I am disappointed/ devastated.) 
‐ érdeklődés, érdektelenség kifejezése (I am interested in... I don’t care.) 
‐ bosszúság kifejezése (Oh, no! I am fed up with it.) 

Nyelvi elemek, struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’to be’ létige; Present Simple; Present 
Continuous; Present Perfect Simple (Have you done your room? I haven’t finished it yet.) Present 
Perfect Continuous (I’ve been learning English for 3 years. Have you been waiting for a long 
time?);  



 

 

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: ’to be’ létige (Past Tense); Past Simple (I ate 
bread for breakfast. I didn’t see the film. Did you visit Joe?); Past Continuous (I was listening to 
her. Were they crying?) Past Perfect (I had seen her before.); 

‐ cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: ’going to’ (I’m going to be a doctor. It’s going 
to rain.); Future Simple (When will you be sixteen? I’ll help you.) Future Continuous (This time 
tomorrow I will be skiing in Austria.) 

‐ modalitás: ’can’, ’must’ segédige (I can/can’t swim.); ’could’, ’may’ (Can/could/may I join you?) 
’should/shouldn’t’ (You should ask her.); ’mustn’t’ (You mustn’t smoke here.); ’can’, ’could’, ’be 
able to’ (I could swim when I was 5. I was able to pass the exam.); ’must’, ’may’, ’might’, ’can’t’ 
(Clara must be at school, she can’t be on holiday. She might like you); ’should have /might have’ 
(She should have done it sooner. He might have passed the exam.) 

‐ múltbeli szokások kifejezése: ’used to’ / ’would’ (I used to cry a lot when I was a child. My mum 
would always tell us stories.) 

‐ feltételesség kifejezése (We’ll stay at home if it rains. We would buy it if we had money.) 
‐ függő beszéd kifejezése jelenidőben (He says he is tired. I don’t know where he lives. Tell him to 

stop it.) 
‐ függő beszéd múlt idejű igével (He said he was tired. She told me not to leave.) 
‐ szenvedő szerkezet: (The school was renovated during the summer. My car will be repaired 

tomorrow.) 
‐ mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám; számok, sorszámok; megszámlálható főnevek; 

megszámlálhatatlan főnevek; ’all’, ’both’, ’none’, ’neither’, ’every’, ’each’, ’enough’, ’too’, ’quite’ 
(It isn’t good enough. The cake tastes quite good.) 

‐ minőségi viszonyok: rövid melléknevek fokozása (Tom’s younger than Sue. Mary is the prettiest 
girl.); rendhagyó melléknevek fokozása (good/bad, better/worse); hosszabb melléknevek 
fokozása, összehasonlítás (more intelligent, She is the most intelligent of all.); leírás (What’s it 
like? What colour is it? What does it look/sound/taste/feel like?) 

‐ térbeli viszonyok: prepozíciók, helyhatározók, képleírás kifejezései (here, there, on the left, on 
the right, in, on, under, opposite, next to, between, outside, inside, indoors, outdoors, upstairs, 
downstairs, abroad) 

‐ időbeli viszonyok: gyakoriság (How often? always, often, sometimes, never, once/twice a week, 
every day); időpontok/dátumok (in 1997, in July, at 5 o’clock, on Monday, It’s eight.  It’s quarter 
to eight.); ’already’, ’yet’, ’just’ (I have already read it.  He has not finished it, yet. She has just 
entered the room.); időtartam: How long? (How long were you in Spain? For one month.); 
időpont meghatározása (soon, afterwards, later, next, then, the day before yesterday, the day 
after tomorrow, the other day, during the winter) 

‐ logikai viszonyok: célhatározás kifejezése (He went to Rome to study Italian) 
‐ szövegösszetartó eszközök: mutató névmások (this, that, these, those); kötőszavak (and, or, but, 

because), személyes névmások; ’some/any’; határozatlan névmások (somebody, anybody, 
nobody, everybody); további kötőszavak (e.g. however) 

‐ birtoklás kifejezése múlt időben (I didn’t have many friends at school.); jövő időben (At the age 
of 25 I will have a car.); genitive ’s’ (Joe’s brother…, Whose…?) 

‐ visszakérdezés: (She’s ill, isn’t she? She hasn’t met you before, has she?). 

Az egyes témakörök tanulási eredményeként a tanuló: 

‐ az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget; 
‐ az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget; 
‐ az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat. 

Témakör neve 
Óraszá 

9. évf. 10. évf. 

Általános iskolából hozott tudás megerősítése 36   0 



 

 

Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 26 26 

Environment and nature 15 15 

School and education   7   7 

Holidays, travelling, tourism   7   7 

Public matters, entertainment 15 15 

English and language learning 15 15 

Intercultural topics   7   7 

Cross-curricular topics and activities 10 10 

Current topics 15 15 

Science and technology, Communication   7   7 

Gaining and sharing knowledge 20 20 

Összes óraszám 180 144 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle, people and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 26 óra + 26 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló vagy elképzelt eseményről a cselekmény, a 
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő rövid jellemzésével; 

 leír összetettebb cselekvéssort, történetet, személyes élményeket, elvontabb témákban; 

 érthetően tud folyamatosan beszélni, kisebb szünetek beiktatásával; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 a társalgást fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén lezárja azt, akár 
ismeretlen beszélgetőtárs esetében is; 

 előkészület nélkül részt tud venni személyes jellegű, vagy érdeklődési körének megfelelő ismert 
témáról folytatott társalgásban;  

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 a tanult nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben 
megfelelően alkalmazza; 

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

 szóban és írásban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók 
során; 

 a társalgásba aktívan, kezdeményezően és egyre magabiztosabban bekapcsolódik az érdeklődési 
körébe tartozó témák esetén a személyes tématartományon belül; 

 a mindennapi élet különböző területein, a kommunikációs helyzetek széles körében tesz fel 
releváns kérdéseket információszerzés céljából, és válaszol megfelelő módon a hozzá intézett 
célnyelvi kérdésekre; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 
használatával; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír. 
Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 
family relations, friends, famous people 



 

 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 
wider environment, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, clothes and accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and 
family celebrations  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
freetime activities, healthy eating, keeping fit, going to the doctor’s, doing chores 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
social relations, clothes and fashion, relationships, common illnesses, traditional treatments, 
positive-negative characteristics 

 Személyes élethez tartozó információk átadása  

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő mindennapi nyelvi funkciók használata 

 Interakció a személyes tématartományban. 
Javasolt tevékenységek 

 Projekt (egyéni): családfa készítése, képekkel, szóbeli prezentációval  
o közeli és távoli rokonok 
o kedvenc rokonaim - miért? 
o névadási szokások a családon belül  
o érdekes családi történetek a múltból 
o Jövőképem (plakát, prezentáció) 
o példaképem, ill.egy híres ember élete 

 internetes kutató munka 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 
o a felnőtté válás hivatalos ideje a különböző országokban – miért más-más? 

 Vitafórum  
o pl. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that teenagers find most irritating in middle 

aged people? What is it that middle aged people find most irritating in teenagers?) 

 Szerepjáték:  
o pl. az orvosnál, a fodrásznál, a postán, , telefonos beszélgetések különböző szakemberekkel 

 prezentáció készítése:  
o Családi ünnepek az angol és magyar családoknál – hasonlóságok és különbségek 

 Közvélemény kutatás:  
o hobbik, érdeklődési körök 

Environment and nature 15 óra + 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; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;  



 

 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó és 
az érettségi témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 
elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

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

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
weather and climate, seasons  

 A környezeti és természeti tématartományhoz tartozó információk átadása 

 Interakció a környezettel és természettel kapcsolatos tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Internetes kutatás:  
o veszélyeztetett állatok 
o eltűnő növények 
o nemzeti parkok a célnyelvi országokban és Magyarországon 
o a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben 

 Kiselőadás/prezentáció készítése:  
o veszélyben a földünk 
o a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai 
o a nemzeti parkok és állatkertekfeladatai 
o Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? 

 Vitafórum:  
o hasznosak-e az állatkertek? 
o jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? 

 Egy angol nyelvű természetfilm megtekintése 

School and education 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 értelmezi a szintjének megfelelő célnyelvi, komplexebb tanári magyarázatokat a nyelvórákon; 

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 részt vesz a változatos szóbeli interakciót és kognitív kihívást igénylő nyelvórai 
tevékenységekben; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart akár 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 



 

 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 alkalmazza a hangzó szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 alkalmazza az írott szövegből nyert információt feladatok megoldása során; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 visszaad tankönyvi vagy más tanult szöveget, elbeszélést, nagyrészt folyamatosan és érthető 
történetmeséléssel, a cselekményt logikusan összefűzve; 

 váratlan, előre nem kiszámítható eseményekre, jelenségekre és történésekre jellemzően 
célnyelvi eszközökkel is reagál tanórai szituációkban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school staff 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: educational 
institutions, parts of school buildings  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used for 
studying in and outside school 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school festivals, 
school traditions, events, extracurricular opportunities for language learning/use of language 

 A témakörre jellemző ismeretek, összehasonlítások célnyelven: Educational systems in Hungary 
and in the UK  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: learning, 
extracurricular use of language, social events, keeping traditions 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: school subjects, 
knowledge, language learning targets, different ways of learning  

 Részvétel tanórai nyelvi fejlesztő tevékenységekben 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő írott és hangzó szöveg felhasználása a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő szöveg létrehozása írásban és szóban a nyelvi fejlesztő 
tevékenységek során. 

Javasolt 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 
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? 
o Milyen a jó tanár? 

 Íráskészség fejlesztése:  
o beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére 
o panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok házifeladatról  

Holidays, travelling, tourism 7 óra + 7 óra 



 

 

Tanulási eredmények 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően;  

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, szabadon választott 
témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 
accommodation, destinations, sights, places of interests both in Hungary and around the world  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 
travel documents, tickets, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary 
and abroad 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning a trip, sightseeing, city tour 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy 

 Az utazás és turizmus tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása 

 Interakció az utazás és turizmus tématartományban. 

Javasolt 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 felkészülés egy külföldi utazásra – Checklist készítése 

 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.) 

 Vitafórum 
o egyéni vagy társasutazás? 
o üdülés vagy aktív nyaralás? 

 Szituációs játék  



 

 

o szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés, 
o ’Én vagyok az idegenvezető – az osztály a túristacsoport’ 

 Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről 

Public matters, entertainment 15 óra + 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 kiszűr konkrét információkat nyelvi szintjének megfelelő szövegből, és azokat összekapcsolja 
egyéb ismereteivel; 

 írásban röviden indokolja érzéseit, gondolatait, véleményét már elvontabb témákban; 

 összefoglalja ismert témában nyomtatott vagy digitális alapú ifjúsági tartalmak lényegét röviden 
és érthetően; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget;  

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 információt vagy véleményt közlő és kérő, összefüggő feljegyzéseket, üzeneteket ír; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: relevant members 
of the public sector and civil service, tourists 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 
restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country life  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 
ways of entertainment  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: services, giving 
directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő célnyelvi szórakoztató tartalmak megismerése: free time 
activities, hobbies, arts and cultural events, concerts, sports, books, apps, media, computer 
games 

 Életkornak és nyelvi szintnek megfelelő angol nyelvű, akár irodalmi szövegek, filmek 
felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára 

 A közéleti tématartományhoz tartozó egyszerű információk átadása, cseréje 

 Interakció a közéleti tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Kutatómunka 
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása 
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése 
o kiállítások, érdekes múzeumok 



 

 

 Projekt munka 
o Mi szórakoztatta nagyszüleinket/szüleinket?  
o Mi szórakoztat minket? 

 Vitakészség fejlesztése 
o  vidéki-városi élet előnyei és hátrányai 
o ’mozik’ – kellenek még? 
o az olvasás szerepe a 21. században 
o Klasszikus zene = a régmúlt pop zenéje? 

 Íráskészség fejlesztése:  
o brossúrák, adalapok kitöltése 
o film/könyv ajánló brossúra készítése 
o plakátok, szórólapok hirdetések készítése 

 egy angol nyelvű – korosztályi érdeklődésnek megfelelő - film megtekintése, megbeszélése 

 egy rövid angol novella órai feldolgozása 

English and language learning 15 óra + 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beazonosít nyelvtanulási célokat és ismeri az ezekhez tartozó nyelvtanulási és nyelvhasználati 
stratégiákat; 

 nyelvtanulási céljai érdekében tudatosabban foglalkozik a célnyelvvel; 

 céljai eléréséhez társaival párban és csoportban is együttműködik; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 egyre tudatosabban használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 körülírással közvetíti a jelentéstartalmat, ha a megfelelő szót nem ismeri;  

 ismert témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen szavak jelentését, 
megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 félreértéshez vezető hibáit kijavítja, ha beszédpartnere jelzi a problémát;  

 a kommunikáció megszakadása esetén más stratégiát alkalmazva újrakezdi a mondandóját; 

 a társalgás vagy eszmecsere menetének fenntartásához alkalmazza a rendelkezésére álló nyelvi 
és stratégiai eszközöket; 

 nem értés esetén tudja tisztázni a tartalmat; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével céljainak megfelelő 
érzéseket és beszédszándékokat fejez ki; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat célnyelvi interakciót az ismert nyelvi 
eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megérti az ismert témához kapcsolódó írott vagy 
hallott szövegeket; 

 használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hibáiból levont következtetéseire többnyire épít nyelvtudása fejlesztése érdekében; 

 megfogalmaz hosszú távú nyelvtanulási célokat saját maga számára; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 



 

 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 
kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 használ kiemelést, hangsúlyozást, helyesbítést; 

 összekapcsolja a mondatokat megfelelő kötőszavakkal, így követhető leírást ad vagy nem 
kronológiai sorrendben lévő eseményeket is elbeszél; 

 a szövegek létrehozásához nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt használ. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő kiejtést, beszédtempót és intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó írott – akár egyszerűbb irodalmi – szöveg 
tartalmát; 

 a szövegkörnyezet alapján kikövetkezteti a szövegben előforduló ismeretlen szavak jelentését; 

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 kikövetkezteti a szövegben megjelenő elvontabb nyelvi elemek jelentését az ajánlott 
tématartományokhoz kapcsolódó témákban; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni; 

 hibáit az esetek többségében is tudja javítani. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 
language learning strategies, languages, autonomous learning 

 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 jelentéséről, eredetéről, szinonímáiról 
o a magyar és az angol 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  

 Íráskészség fejesztése 
o cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály ’hirlaphoz’ (pl.’ Teenage Herald’) 

felhasználva az aktuáli témákhoz végzett kutatómunkákat 
o angol nyelvű hirdetőtábla az osztályban az aktuális hírekkel/felhívásokkal angolul 

Intercultural topics 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 ismeri és keresi a főbb hasonlóságokat és különbségeket saját anyanyelvi és a célnyelvi közösség 
szokásai, értékei, attitűdjei és meggyőződései között; 

 felismeri a legfőbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 



 

 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions in the different 
countries 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions 

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 Célnyelvi kultúráról egyszerű információk átadása 

 Egyszerű interakció a célnyelvi kultúráról. 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka: 
o a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában 
o a falvak szerepe manapság a két országban 
o miért halt ki a népviselet Angliában és miért maradt meg Magyarországon? 
o Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? 

 Internetes kutatómunka 
o a labdajátékok eredete és elterjedése/változatai 
o Hollywood története és magyar vonatkozásai 

 Prezentáció 
o karácsony ünneplése a világ országaiban 
o a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye  

 Játék: 
o Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás? 
o kviz különböző oszágok étkezési szokásairól 

 kritika írása egy étteremről, kulturális programról az iskolai/osztály újságba 

 Vitafórum 
o mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi országokban? 

Cross-curricular topics and activities 10 óra + 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; 

 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. 

Javasolt tevékenységek 

 Projekt munka (egyéni) 
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához 
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének ismertetése 



 

 

o (Papíralapú vagy online) poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület 
témaköreiről 

 Vitafórum 
o melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben? 
o kell-e a mindennapos testnevelés? 
o fontos-e a zene és a tánc? 
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának? 
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? 

 Játék 
o szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista? 
o történelmi események modellezése szerepjátékkal 

Current topics 15 óra+ 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 használja a célnyelvet életkorának és nyelvi szintjének megfelelő aktuális témákban és a hozzájuk 
tartozó szituációkban; 

 megérti a célnyelvi, életkorának és érdeklődésének megfelelő hazai és nemzetközi hírek, 
események lényegét. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó alapvető szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 
értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 
események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

Javasolt tevékenységek 

 videók megtekintése  
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 

 Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv 
o a szalagcímek nyelvezete 
o az újságcikkek stilusa szerkezete 
o különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében  

Science and technology, Communication 7 óra + 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 



 

 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 összefüggően, érthetően és nagyrészt folyékonyan beszél az adott tématartományhoz tartozó 
témákban a tanult nyelvi eszközökkel, felkészülést követően; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, 
szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva mondanivalóját; 

 értelmezi a számára ismerős, elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi 
elemeket; 

 megérti és értelmezi a lényeget az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó összefüggő, akár 
autentikus írott szövegekben. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 
everyday people household gadgets, mobile phones, computers, internet  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 
technology in everyday life, using technology for studying or for work 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, social 
networks 

 Egyszerű információ átadása a tudomány és technika tématartományban 

 Egyszerű interakció a tudomány és technika tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…  
o a közlekedést 
o a házimunkát  
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 

Gaining and sharing knowledge 20 óra + 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban átad nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 



 

 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít nyelvi szintjének megfelelő, rövid olvasott vagy hallott 
szövegeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A tanult témákhoz kapcsolódó angol nyelvű információ megszerzése 

 Információ megosztása angol nyelven. 

Javasolt 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 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban 
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, 

kutatási eredmények, beszámolók stb.)  
 

11–13. évfolyam 

A 11. évfolyamra a tanuló már B1 nyelvtudással érkezik, és célja - nyelvtudása további fejlesztése 

mellett -, hogy legalább a középszintű, de felősoktatási felvételi esetén az emelt szintű érettségi 

követelményeit sikeresen teljesítse. Középiskolai tanulmányai végére már elegendő tudással és 

tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy nyelvtudását hatékonyan fel tudja használni a körülötte lévő 

világ megismerésére, információszerzésre és -cserére, valamint valós kommunikációra és 

kapcsolatépítésre.  

A szakasz végére célként kitűzött, KER szerinti B2 szint az önálló nyelvhasználat magasabb fokát 

jelenti. A tanuló tudja és érti, hogy ezt a célt akkor tudja elérni, ha a tanórán kívüli nyelvtanulási és 

nyelvhasználati lehetőségeit a lehető legjobban kihasználja: olvas, filmet néz, illetve digitális 

csatornákon keresztül használja a nyelvet lehetőleg minden nap.  A személyes tartomány a 

nyelvtanuló számára kibővül oly módon, hogy már a közéleti, az oktatási és akár a szakmai 

tartományok vonatkozásában is tényleges nyelvhasználóként tud működni, és nyelvtudását egyéni 

céljainak megfelelően tudja alkalmazni. 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 

11-13. évfolyamos diákok számára szintén elengedhetetlen a munka világával való ismerkedés a 

célnyelven, mely a nyelvi fejlődés mellett kiváló lehetőséget nyújt az erről történő beszélgetésre, 

gondolkodásra, valamint a munkavállalói kompetencia megalapozására. Ezeken az évfolyamokon az 

osztálytermi és iskolai témakört a vizsgafelkészülés váltja fel, mert a tanulónak tanórai keretek között 

kell megismerkednie az angol nyelvi érettségi feladataival, követelményeivel, valamint a sikeres 

teljesítéshez szükséges stratégiákkal. Rálátást kell kapnia az értékelés szempontjaira, és gyakorlatot 

kell szereznie a feladatsorok megoldásában. Mindezek elérése érdekében a középiskola utolsó két 

évében a legnagyobb jelentőség a célnyelvi és nyelvtanulással kapcsolatos témakörnek jut. 

Ebben a szakaszban is fontos szerepet kap az önálló nyelvtanulás fejlesztése, mert a középiskolai 

évek végére a tanulónak képessé kell válnia nyelvtudása önálló fenntartására és továbbfejlesztésére, 

valamint arra, hogy nyelvtudását személyes és szakmai életében való használatra adaptálni tudja.   

A szakasz végére a tanuló eléri a KER szerint meghatározott B2 nyelvi szintet, és fel tud készülni az 

emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres teljesítésére, amely elősegíti számára a felsőoktatásba való 

bejutást. 

A 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 11-13. évfolyamokra vonatkozó listákban megjelenhetnek 

korábbi elemek összetettebb nyelvi példákkal és újonnan belépő funkciók és struktúrák is. 

Nyelvi funkciók az angol, mint első idegen nyelvre a 11-13. évfolyamon (a zárójelben olvasható 

angol nyelvű kifejezések példák): 

 álláspont, vélemény kifejezése (In my view …, As I see it …, Personally, I think …) 



 

 

 érvek felvezetése (I find it extremely important …, When we consider…, Considering …, We should 
keep it in mind that …, I suppose we all agree that …)  

 egyetértés mások érveivel (I completely agree. I couldn’t agree more. That’s exactly what I think, 
You’ve persuaded me.) 

 kétely, bizonytalanság kifejezése (I’m not entirely sure, Yes, maybe, but…, I see what you mean, 
but … I agree to some extent, but…)   

 mások érveivel való egyet nem értés (I am afraid I disagree/can’t agree with you. I don’see 
why/how …, Actually, … Surely you don’t think that … I partly agree. I agree up to a point. I 
completely disagree. You must be joking.) 

 konklúzió levonása (The point I’m trying to make is …, All in all it shows …)  

 statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Judging from the examples …, The 
diagram proves that …) 

 reklamáció, panasz kifejezése (I’d like to make a complaint about …, I’d like to return this …, It 
doesn’t fit. It’s not my size. It won’t work properly. Can I have a refund?) 

 bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (I apologise. I feel/am sorry for …)  

 érzések kifejezése (I’m satisfied. I’m frightened. I’m embarrassed.)   

 szükségesség kifejezése (It is necessary/unnecessary to …)  

 dicséret, kritika kifejezése (Congratulations! I congratulate you on doing it.) 

 javaslat és arra reagálás (I was wondering if you’d like to ... I recommend…. Yes, that would be 
excellent. That’s a good idea, but…)  

 információkérés (Could you please tell me when the next train leaves? You wouldn’t know the 
time, would you?) 

 egymást követő események leírása (Firstly, secondly, thirdly, later on, in the end, eventually) 

 beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Can I interrupt you for a second? May I say 
something?) 

 segítségkérés és arra reagálás (Could you do me a favour? Could you give/lend me a hand? Sure. 
No problem.) 

Nyelvi elemek és struktúrák az angol, mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben 

olvasható angol nyelvű kifejezések példák): 

 cselekvés, történés kifejezése jövő időben: future continuous, future perfect (I’ll be cooking then. 
I’ll have finished cooking by then.)  

 jövőidejűség kifejezése a múltban: ’was/were going to’, ’was/were about to’, ’was/were to have’ 
(I was going to help her. I was about to leave.) 

 cselekvés, történés kifejezése múlt időben: past perfect continuous (I had been learning English 
for two years before I passed my exam.) 

 feltételes mód kifejezése: third conditional, ’I wish’, ’if only’ (I would have done it if I had had the 
time. I wish you were here. If only he could have helped me.)  

 függő beszéd: statements, questions, requests, offers, orders, reporting verbs (She threatened 
to leave me there. She asked me if she should leave. She asked me to take her home. She offered 
to take me home. She told me to take him home.) 

 vonatkozó névmások / mellékmondatok: relative pronouns and clauses (She’s a girl who can sing 
really well. I won’t eat the banana which was on the floor.) 

 közvetett kérdések: indirect questions (Could you tell me what the time is, please?) 

 műveltetés kifejezése: causative (I have my hair cut every month.) 

 igei vonzatok (gerunds and infinitives) 

 szövegkohéziós elemek (in addition, furthermore, in fact, so as, since, although, even though, 
however…) 



 

 

 inverzió: inversion (Not only did they listen to me, they also followed my orders. Never have I 
seen such a beautiful landscape.) 

 képzők: negative prefixes (uneducated, impolite), adjective suffixes (dangerous, professional, 
hopeful) noun suffixes (teacher, bakery, difference)  

 visszaható névmások: reflexive pronouns (myself, yourself, herself…)  

Az egyes témakörök tanulása eredményeként a tanuló: 

 az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából 
születő célnyelvi szöveget; 

 létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú célnyelvi 
szöveget; 

 életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat. 

Témakör neve 
Óraszám 

11. évf. 12. évf. 13. évf. 

Personal topics: family relations, lifestyle 10 10 10 

Environment and nature   5   5 10 

Holidays, travelling, tourism   5   5 10 

Public matters, entertainment   5   5 10 

English and language learning 10 10 10 

Intercultural topics 10 10 10 

Cross-curricular topics and activities 10 10 10 

Current topics 10 10 10 

Science and technology, Communication   5   5 10 

People and society   5   5 10 

Financial matters   3   3 20 

Carreer and employment   5   5 10 

Gaining and sharing knowledge 10 10 10 

Final exam preparation 15 15 15 

Érettségi feladatok gyakorlása   0   0 31 

Összes óraszám 108 108 186 

TÉMAKÖR: Personal topics: family relations, lifestyle 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol saját élményen, tapasztalaton alapuló, akár az érdeklődési körén túlmutató vagy 
elképzelt személyes eseményről a cselekmény, a körülmények, az érzések és gondolatok ismert 
nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában és számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti és értelmezi az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő hangzó 
szöveget; 

 értelmezi az összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó autentikus szórakoztató és ismeretterjesztő tartalmakat, 
változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a személyes tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 



 

 

 érzelmeit és véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat; 

 érzelmeit és véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat; 

 a nyelvi funkciókat és nyelvi eszköztárát életkorának megfelelő élethelyzetekben megfelelően 
alkalmazza; 

 mondanivalóját kifejezi kevésbé ismerős helyzetekben is, nyelvi eszközök széles körének 
használatával; 

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

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 
természeteshez közelítő szinten vesz részt a személyes tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: acquaintances, 
family relations, different generations within the family, love and marriage, friends, famous 
people, role models, healthcare personnel 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: immediate and 
wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: parts of the house/flat, 
furnishings, appliances, basic objects used for treating illnesses and keeping fit, clothes and 
accessories  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, school and 
family celebrations, sports, sport events, illnesses 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: daily routine, 
habits, healthy eating, eating in different places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going 
to the doctor’s, household duties, doing chores, doing the garden and taking care of everyday 
responsibilites  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: extended family, 
welfare, social relations, clothes and fashion, life stages, relationships, future plans, common 
illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative 
characteristics, personal success and failure, future plans 

 Személyes élethez tartozó összetettebb akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a személyes 
tématartományban. 

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: Environment and nature 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 beszámol akár az érdeklődési körén túlmutató környezeti eseményről a cselekmény, a 
körülmények, az érzések és gondolatok ismert nyelvi eszközökkel történő összetettebb, részletes 
és világos jellemzésével; 

 a tanult nyelvi elemek segítségével megérti a hangzószöveg lényegét akár anyanyelvi beszélők 
köznyelvi kommunikációjában számára kevésbé ismert témákban és szituációkban is; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 megért szokványos tempóban folyó, környezettel kapcsolatos autentikus szórakoztató és 
ismeretterjesztő tartalmakat, változatos csatornákon; 

 megérti és értelmezi a részleteket hosszabb, összetettebb, akár elvontabb témájú írott 
szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt a környezeti tématartományon belül, akár anyanyelvű beszélgetőtárs esetében is; 

 szükség esetén eltér az előre elgondoltaktól és mondandóját a beszédpartnerekhez, 
hallgatósághoz igazítja; 

 beszéd- és írásprodukcióját tudatosan megtervezi, hiányosságait igyekszik kompenzálni; 

 környezeti témákban a kommunikációs helyzetek széles körében hatékonyan ad át és cserél 
információt; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel szóban megfogalmazza és arról interakciót 
folytat; 

 érzelmeit, véleményét változatos nyelvi eszközökkel írásban megfogalmazza és arról interakciót 
folytat; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is megfelelő nyelvi eszközökkel alkot szöveget 
szóban és írásban; 

 szóban és írásban, valós nyelvi interakciók során jó nyelvhelyességgel, megfelelő szókinccsel, a 
természeteshez közelítő szinten vesz részt a környezeti tématartományban és az idetartozó 
érettségi témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti, értelmezi és összefoglalja az összetettebb, a tématartományhoz kapcsolódó összefüggő 
hangzó szöveget, és értelmezi a szövegben megjelenő összefüggéseket; 

 értelmezi az elvontabb tartalmú szövegekben megjelenő ismeretlen nyelvi elemeket; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 



 

 

 véleményét írásban, változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: animals, plants, 
environmental protection personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature, home, 
city/town/village/countryside, geographical places, continents, space, the Earth 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural disasters, 
nature protection campaigns  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: nature 
protection, animal protection, keeping pets, saving natural resources, volunteering 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: natural phenomena, 
maintaining the environment, sustainability, weather and climate, seasons, recycling and reusing 

 Környezetünkhöz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk 
átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a környezeti 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével 
o Természeti kincsek Magyarországon 
o Mindennapi természetvédelem 

 Csoportos projektmunka  
o A hulladékújrahasznosítás lehetőségei  

 Kutatómunka az interneten 
o alternatív energiaforrások 
o globális felmelegedés 
o a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik  

TÉMAKÖR: Holidays, travelling, tourism 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a nyaralás, utazás, turizmus 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ajánlott tématartományokhoz 
kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban változatos nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 



 

 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: tourists, tour guides, 
public service personnel  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: types of 
accommodation, destinations, sights, places of interests, public service offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: monuments, exhibits, 
travel documents, means of transport, objects used while travelling, forms, brochures 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays in Hungary 
and abroad, festivals 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: preparing, 
planning, organizing a trip, sightseeing, guided tours  

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: self-organized and 
package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and economy, new 
areas in tourism: wellness, language learning 

 A nyaralás, utazás, turizmus tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a nyaralás, utazás, 
turizmus tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Szerepjáték  
o telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra 

 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 
o olcsók-e az olcsó repülőjáratok? 

TÉMAKÖR: Public matters, entertainment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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 az összefüggéseket a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 társalgást kezdeményez, a megértést fenntartja, törekszik mások bevonására, és szükség esetén 
lezárja azt szórakozás, illetve információszerzés, -csere céljából, akár anyanyelvű beszélgetőtárs 
esetében is; 

 a közügyekkel, szórakozással kapcsolatos témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben 
interakciót folytat a természeteshez közelítő módon, felhasználva általános és nyelvi 
háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a társadalmi normákhoz; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 nyelvtanulási céljai érdekében alkalmazza a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: members of the 
public sector and civil service  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural institutions, 
public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city life/country 
life  

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

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: cultural events, 
ways of entertainment 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: administration, 
services, giving directions, giving information, presenting sights 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: hobbies, 
entertainment, culture, services 

 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 
o egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása  

 Szerepjáték 
o útbaigazítás kérése és adása 

 Vitafórum 
o GPS vagy útbaigazítás? 
o Kidobhatjuk már a papír térképeket? 
o Az e-könyvek előnyei és hátrányai 

TÉMAKÖR: English and language learning 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 10 óra 



 

 

Tanulási eredmények 

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

 tudatosan használja a nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat nyelvtudása fenntartására és 
fejlesztésére; 

 hiányosságait, hibáit felismeri, azokat egyre hatékonyabban kompenzálja, javítja a tanult 
stratégiák felhasználásával; 

 céljai eléréséhez önszabályozóan is dolgozik; 

 használ önértékelési módokat nyelvtudása felmérésére; 

 használja az ön-, tanári, vagy társai értékelését nyelvtudása fenntartására és fejlesztésére; 

 társaival a kooperatív munkaformákban és a projektfeladatok megoldása során is törekszik a 
célnyelvi kommunikációra; 

 kreatív, változatos műfajú szövegeket alkot szóban, kooperatív munkaformákban; 

 törekszik releváns digitális tartalmak használatára beszédkészségének, szókincsének és 
kiejtésének továbbfejlesztése céljából; 

 a legfontosabb jelenkori témákban a szövegösszefüggés alapján kikövetkezteti az ismeretlen 
szavak jelentését, megérti az ismeretlen szavakat is tartalmazó mondat jelentését; 

 a tanult kifejezések alkalmazásával és a tanult nyelvi szokások követésével érzéseit és 
beszédszándékait világosan és érthetően fejezi ki; 

 a szövegek létrehozásához hatékonyan használ nyomtatott vagy digitális segédeszközt, szótárt;  

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is folytat a természeteshez közelítő célnyelvi 
interakciót az ismert nyelvi eszközök segítségével; 

 digitális eszközökön és csatornákon keresztül is alkalmazza az ismert témához kapcsolódó írott 
vagy hallott szövegeket.  

 alkalmazza a célnyelvi normához illeszkedő, természeteshez közelítő kiejtést, beszédtempót és 
intonációt; 

 digitális eszközöket és felületeket is magabiztosan használ nyelvtudása fejlesztésére; 

 megérti a legfőbb nyelvi dialektusok egyes elemeit is tartalmazó szóbeli közléseket; 

 hatékonyan alkalmazza a tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiákat; 

 elolvas és értelmez nyelvi szintjének megfelelő irodalmi szövegeket;  

 egy összetettebb nyelvi feladat, projekt végéig tartó célokat tűz ki magának; 

 céljai eléréséhez megtalálja és használja a megfelelő eszközöket, módokat; 

 nyelvi haladását fel tudja mérni és ezt fejlődése szolgálatába állítja; 

 hibáit általában önállóan is tudja javítani; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási és nyelvhasználati 
lehetőségeket; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: language skills, 
language learning strategies, languages, accents and dialects, autonomous learning 

 A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben 

 A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése 

 Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása. 

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? 
o internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni? 

TÉMAKÖR: Intercultural topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 alkalmazza a célnyelvi kultúráról megszerzett ismereteit informális és akár formális 
kommunikációjában; 

 ismeri a célnyelvi országok történelmének és jelenének legfontosabb vonásait; 

 interkulturális ismeretei segítségével társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytat 
írásban és szóban; 

 megfogalmaz főbb hasonlóságokat és különbségeket az ismert nyelvi változatok között; 

 alkalmazza a nyelvi változatokról megszerzett ismereteit informális kommunikációjában; 

 szociokulturális ismeretei (például célnyelvi társadalmi szokások, testbeszéd) már lehetővé teszik 
azt, hogy társasági szempontból is megfelelő kommunikációt folytasson; 

 interkulturális tudatosságára építve felismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti 
hasonlóságokat és különbségeket, és a magyar értékek átadására képessé válik; 

 tájékozott a célnyelvi országok jellemzőiben és kulturális sajátosságaiban; 

 ismeri a célnyelvi és saját hazájának kultúrája közötti hasonlóságokat és különbségeket; 

 tájékozott, és alkalmazni is tudja a célnyelvi országokra jellemző alapvető érintkezési és 
udvariassági szokásokat; 

 átadja célnyelven a magyar értékeket; 

 a célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemeket magabiztosan használja. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs and traditions 

 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete: people and culture, traditions, typical 
landmarks, national sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts, history, literature 

 Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete 

 Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása  

 Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete 
célnyelven  

 A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása 

 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 hagyományok és szokások egy célnyelvi országban  



 

 

o Mely országokban van magyar nyelvű lakosság, milyen számban 
o Miért vált az angol világnyelvvé? 

 internetes kutatómunka  
o egy célnyelvi ország gasztronómiája  
o magyar receptek angol interpretálása 
o Milyen más nyelvek találhatók az Egyesült Királyságban? 

 Egy angol történelmi film megtekintése  

 Vitafórum 
o Fontos-e a hagyományok életben tartása 
o Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése? 
o Miben hasznos a globalizáció?  
o Romantikus idea vagy tényleg fontos az önrendelkezés? 

TÉMAKÖR: Cross-curricular topics and activities  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 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; 

 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. 

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? 

TÉMAKÖR: Current topics 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 használja a célnyelvet aktuális témákban és a hozzájuk tartozó szituációkban; 

 felhasználja a célnyelvű, legfőbb hazai és nemzetközi híreket ismeretszerzésre és szórakozásra.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre 
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírek és események 
értelmezése és tájékozódásra való alkalmazása célnyelven 

 Életkornak és érdeklődésnek megfelelő angol nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és 
események alkalmazása ismeretszerzésre, szórakozásra. 

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: Science and technology, Communication 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a tudomány és technika 
tématartományhoz tartozó alapvető témákban; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a tudomány és technika 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket az ajánlott tématartományokhoz kapcsolódó 
összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét szóban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, 
researchers, inventors, engineers, people working for scientific and technological development  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by 
everyday people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions 

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using 
technology in everyday life, using technology for studying or for work, major innovations 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of 
the internet, social networks, research, inventions 

 A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a tudomány és technika 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 

 Internetes kutatómunka 
o találmányok 
o a jövő technikái 

 Egyéni project 
o Az autó/repülő története – kik voltak a feltalálók? 
o A jogosítvány megszerzése, az autó részei  



 

 

o Mit fog tudni a következő telefonom? 

 Vitafórum  
o az internet pozitív és negatív oldalai  
o Lesz-e az unokámnak telefonja? 
o Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? 

TÉMAKÖR: People and society 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél az ember és társadalom 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket az ember és társadalom 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, 
acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public, authorities, 
people working in services    

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, 
countryside, home, public places, public offices 

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in 
everyday life, fashion and clothes items  

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family 
events and celebrations, national and international events and holidays  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, using 
public services, everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, 
community service 

 A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, 
workaholic 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, 
tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between 
individuals, relationship between generations, crime and punishment 

 Az ember és társadalom tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció az ember és társadalom 
tématartományban. 

Javasolt tevékenységek 



 

 

 Egyéni projekt 
o különböző társadalmi berendezkedések a történelem folyamán 
o hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek 
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 a társadalmi különbségek? 
o megszüntethetőek-e az előítéletek?  

TÉMAKÖR: Financial matters 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 3 óra + 3 óra + 20 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a pénzügyek és gazdaság 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, 
employees, white and blue collar workers 

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, 
bank forms, advertisements, commercials  

 A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, spending 
and wasting money, banking, online shopping, exchanging currencies 

 A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, saving, 
spending and wasting money 

 A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen 
vonatkozásokon túlmutató információk átadása 

 A természeteshez közelítő, akár anyanyelvűekkel folytatott interakció a pénzügyek és gazdaság 
tématartományban. 

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 spórolás-költekezés 
o a jövedelem értelmes beosztása 

 kutatómunka (internet, újságcikk) 
o hitelek, állami támogatások 
o a tőzsde története, működése 

TÉMAKÖR: Carreer and employment 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 5 óra + 5 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összefüggően, világosan és nagyrészt folyékonyan beszél a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz tartozó és az idevágó érettségi témákban, akár elvontabb tartalmakra is 
kitérve; 

 összefüggő, folyékony előadásmódú szóbeli prezentációt tart önállóan, felkészülést követően, az 
érettségi témakörök közül szabadon választott témában, IKT-eszközökkel támogatva 
mondanivalóját; 

 papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív 
munkaformában; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus hangzó szövegekben; 

 megérti és értelmezi az összefüggéseket és a részleteket a karrier és munkavállalás 
tématartományhoz kapcsolódó összefüggő, akár autentikus írott szövegekben; 

 véleményét írásban megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét szóban, felkészülés nélkül, a tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról 
interakciót folytat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, 
employers, employees, colleagues  

 A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offices  

 A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in different 
jobs 

 A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, 
meetings   

 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: Gaining and sharing knowledge  

JAVASOLT ÓRASZÁM: 10 óra + 10 óra + 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 összetettebb információkat ad át és cserél; 

 összefüggő, papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan vagy 
kooperatív munkaformában; 

 egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart 
önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően; 

 szóban ad át nyelvi szintjének megfelelő célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciók során; 

 környezetének kulturális értékeit célnyelven közvetíti; 

 összefoglal és lejegyzetel, írásban közvetít rövid olvasott vagy hallott szövegeket; 

 írott szöveget igénylő projektmunkát készít olvasóközönségnek; 

 írásban közvetít célnyelvi tartalmakat valós nyelvi interakciót igénylő helyzetekben; 

 célzottan keresi az érdeklődésének megfelelő autentikus szövegeket tanórán kívül is, 
ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 digitális eszközöket és felületeket is használ a célnyelven ismeretszerzésre és szórakozásra; 

 nyelvtanulási céljai érdekében használja a tanórán kívüli nyelvtanulási lehetőségeket; 

 nyelvtanulási céljai érdekében él a valós nyelvhasználati lehetőségekkel; 

 használ célnyelvi tartalmakat ismeretszerzésre;  

 használ célnyelvi tartalmakat tudásmegosztásra; 

 használ ismeretterjesztő anyagokat nyelvtudása fejlesztésére. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése 

 Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven 

 Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi 
fejlesztésre. 

A témakör feldolgozásához javasolt tevékenységek 

 Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában 

 idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján 

TÉMAKÖR: Final exam preparation 



 

 

JAVASOLT ÓRASZÁM: 15 óra + 15 óra + 15 óra 

Tanulási eredmények 

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

 a tématartományhoz kapcsolódó kép alapján kifejti gondolatait, véleményét és érzéseit; 

 alkalmazza a formális és informális regiszterhez köthető sajátosságokat; 

 a megfelelő szövegtípusok jellegzetességeit követi; 

 megold változatos írásbeli feladatokat szövegszinten; 

 összefüggő szövegeket ír önállóan, akár elvontabb témákban; 

 megérti az ismeretlen nyelvi elemeket is tartalmazó hangzó szöveg lényegi tartalmát; 

 megérti a hangzó szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 megérti és értelmezi az írott szövegben megjelenő összetettebb részinformációkat; 

 informális és életkorának megfelelő formális írásos üzeneteket ír, digitális felületen is; 

 aktívan, kezdeményezően és magabiztosan vesz részt a változatos szóbeli interakciót és kognitív 
kihívást igénylő nyelvórai tevékenységekben; 

 véleményét szóban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 véleményét írásban, tanult nyelvi eszközökkel megfogalmazza és arról interakciót folytat; 

 szóbeli és írásbeli közlései során változatos nyelvi struktúrákat használ; 

 megértést nehezítő hibáit önállóan javítani tudja; 

 egyre szélesebb körű témákban, nyelvi kommunikációt igénylő helyzetekben interakciót folytat 
megfelelő módon, felhasználva általános és nyelvi háttértudását, ismereteit, alkalmazkodva a 
társadalmi normákhoz; 

 nyelvi produkciójában és recepciójában önállóságot mutat, és egyre kevesebb korlát 
akadályozza; 

 egyre változatosabb, hosszabb, összetettebb és elvontabb szövegeket, tartalmakat értelmez és 
használ; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi szóbeli feladatokat old meg; 

 közép- és emeltszintű nyelvi érettségi írásbeli feladatokat old meg; 

 az ismert nyelvi elemeket vizsgahelyzetben is használja; 

 az első idegen nyelvből sikeres érettségit tesz legalább középszinten. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása 

 A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni szempontokból történő átgondolása 

 A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása 

 Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.  

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 
 

MATEMATIKA 

Heti és éves óraszámok 

 9. évf.  10. évf. 11. évf. 12. évf. 



 

 

Heti /éves óraszám 5 /180 5/180 4/144 4/116 

Tantárgyi struktúra, témakörök szétbontása 

Témakörök a 9-10. évfolyamon 
Óraszámok 

9. évf. 

Óraszámok 

10. évf. 

Hozott tudás, matematikai alapok gyakorlása 18 18 

Halmazok 13 0 

Matematikai logika 0 13 

Kombinatorika, gráfok 0 16 

Számhalmazok, műveletek 11 0 

Hatvány, gyök 8 11 

Betűs kifejezések alkalmazása  16 0 

Arányosság, százalékszámítás 11 0 

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek 24 0 

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek 0 21 

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok 13 11 

Geometriai alapismeretek 5 0 

Háromszögek 8 13 

Négyszögek, sokszögek 7 7 

A kör és részei 7 7 

Transzformációk, szerkesztések 13 13 

Leíró statisztika 0 13 

Valószínűségszámítás 0 11 

Kompetenciafejlesztés 18 18 

Számonkérés és ismétlés 8 8 

Összesen:  180 180 

 

Témakörök a 11-12. évfolyamon 
Óraszámok 

11. évf. 

Óraszámok 

12. évf. 

Halmazok, matematikai logika 0 8 

Kombinatorika, gráfok 13 0 

Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése 11 0 

Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus 24 0 

Exponenciális folyamatok vizsgálata 16 0 

Sorozatok 0 27 

Trigonometria 19 0 

Térgeometria 0 26 

Koordinátageometria 27 0 

Leíró statisztika 16 0 

Valószínűségszámítás 10 9 

Rendszerező összefoglalás 0 42 

Számonkérés és ismétlés 8 4 

Összesen:  144 116 



 

 

9. évfolyam 

 

Témakör Halmazok Óraszám: 13 

Előzetes tudás 
Csoportosítás különböző szempontok alapján. Halmazműveletek véges halmazokon. Halmazábra. Részhalmaz. 

Számhalmazok, ponthalmazok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A halmaz fogalmának mélyítése, alkalmazása problémamegoldásra, matematikai modellek alkotására. Különböző dolgok, 

tárgyak, elemek, fogalmak adott szempont szerinti csoportosítása, rendezése, összefüggések keresése. Definíciók, 

jelölések használata során az emlékezet fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazok megadása különböző módokon. 

Halmazműveletek 2-3 halmazra:  unióképzés, metszetképzés, 

különbségképzés, komplementer halmaz.  

Definíciók megfogalmazása, megértése.  

Halmazok felbontása diszjunkt halmazok uniójára. 

Hétköznapi életből, más 

tantárgyakból vagy a matematika 

más témaköreiből vett feladatok 

megoldása.   

Konkrét dolgok csoportosítása 

adott, vagy a tanulók által 

javasolt szempontok szerint. 

Szituációs játék, barkochba játék 

egy-egy halmaz, vagy egy-egy 

elem kitalálására. 

Informatika: adatbázis-kezelés, 

adatállományok, adatok szűrése 

különböző szempontok szerint. 

 

Biológia-egészségtan: 

rendszertan. 

Halmazok számossága. 

Véges és végtelen halmazok, megszámlálható, nem megszámlálható 

halmazok. 

Logikai szita módszere 2-3 halmaz elemszámának meghatározásához.  

n elemű halmaz részhalmazainak a száma. 

A „végtelen szálloda” mint 

modell. 

Mindennapi életből vett 

feladatok. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

mondatok, szavak, hangok 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
alaphalmaz, részhalmaz, üreshalmaz, halmazok egyenlősége, Venn-diagram, halmazműveletek, halmazok 

elemszáma, logikai szita. 

Továbbhaladás feltétele 

- halmazokat különböző módon megad 

- halmazokkal műveleteket végez, azokat ábrázolja és értelmezi 

- alkalmazza a logikai szita elvét 

- véges halmazok elemszámát meghatározza 

 



 

 

Témakör Számhalmazok, műveletek Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek előjeles számokkal. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számhalmazok felépülése. 

Racionális számok tizedes tört alakja. Véges, végtelen szakaszos, 

végtelen nem szakaszos tizedes törtek. Átírás. 

Irracionális számok. A valós számkör. 

Műveleti tulajdonságok alkalmazása: kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás, zárójelek helyes használata. 

A valós számok és a számegyenes kapcsolata.  

Számológép helyes használatának 

elsajátítása, pl. műveleti sorrend, 

zárójelek, előjelek.  

Egyszerű szöveges összefüggések 

leírása matematikai jelekkel, 

hallás és olvasás alapján. 

Tanulói kiselőadás helyiértékes 

számírás kialakulásáról, a 

számjegyek kialakulásáról.  

 

 

Természettudományok: 

mértékegységek, nagyságrendek. 

Számok abszolútértéke, ellentettje, reciprok. 

Adott jegyre kerekítés, észszerű kerekítés. 

Becslés, nagyságrendek 

ellenőrzése. 

Tanteremben végzett mérések 

esetén megfelelő kerekítés. 

 

Intervallumok: zárt, nyílt, félig zárt, félig nyílt. A fogalom szemléletes 

kialakítása, majd definiálása. 

Matematika más témaköreiből 

vett feladatok megoldása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Racionális szám, irracionális szám, valós szám, normálalak, kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás, 

abszolútérték, ellentett, reciprok, nyílt intervallum, zárt intervallum  

Továbbhaladás feltétele 

- műveleti azonosságok helyes használata 

- racionális számokat tizedestörtbe és rendes törtbe is felír 

- ismeri az intervallumokat, abszolútérték, ellentett és reciprok fogalmát 

- a számolással kapott eredményt nagyságrendileg megbecsüli,  

- megfelelően kerekít 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 8 



 

 

Előzetes tudás Hatványozás pozitív egész kitevőre. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Számok normálalakja. 

Számolás normálalakban felírt számokkal. 

Normálalak a számológépen. 

A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és 

kis mennyiségekkel történő 

számolás. 

Fizika; kémia; biológia- 

 a tér, az idő, az anyagmennyiség 

nagy és kis méreteinek megadása 

normálalakkal. 

Hatványozás  

Pozitív egész, 0, és negatív egész kitevőre. 

Hatványozás azonosságainak megfigyelése, felfedezése. 

hatványazonosságok bizonyítása konkrét alapszám és tetszőleges pozitív 

egész kitevőre. 

Csoportmunka: papírlap 

hajtogatási feladat 

2,3,5 hatványainak felismerése 

Természettudományok: 

mértékegységek törtrészei és 

többszörösei. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak normálalak, hatványalap, hatványkitevő, négyzetgyök 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és alkalmazza az egész kitevős hatvány fogalmát és a hatványozás azonosságait 

- ismeri és alkalmazza a normál alakot 

 

Témakör Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során Óraszám: 16 

Előzetes tudás Összefüggések leírása algebrai kifejezésekkel, helyettesítési érték, zárójelfelbontás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Algebrai kifejezések biztonságos használata, célszerű átalakítási módok megtalálása, elvégzése. Direkt bizonyítási 

módszer alkalmazása. Ismeretek tudatos memorizálása, az emlékezet fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Algebrai kifejezések. 

Egész kifejezések, polinomok, törtkifejezések. A kifejezés 

értelmezési tartománya. 

Helyettesítési érték. 

Műveleti tulajdonságok (kommutativitás, asszociativitás, 

disztributivitás) vizsgálata. 

  

Fizika; kémia: mennyiségek 

kiszámítása képlet alapján, 

képletek átrendezése. 

Műveletek többtagú egész algebrai kifejezésekkel. 

Többtagú kifejezés szorzása többtagú kifejezésekkel – 

zárójelfelbontás, előjelszabályok. 

Többtagú kifejezés szorzattá alakítása kiemeléssel, nevezetes 

azonosságok alkalmazásával 

„Gondolj egy szára és én 

kitalálom” játék, matematika 

bűvésztrükkök algebrai 

magyarázata 

 

Nevezetes azonosságok: 

; ; további nevezetes azonosságok 

Ismeretek (képletek) tudatos memorizálása. 

 

Egyszerű másodfokú polinom teljes négyzetté alakítása. 

Algebrai kifejezésekkel végzett 

műveletek geometriai 

modellezése. 

Nevezetes azonosságok 

geometriai megjelenítése. 

Számolási „trükkök” fejben, 

azonosságok segítségével. 

 

Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös 

fogalma 

  

Azonos átalakítások. 

 Polinomok összeadása, kivonása, szorzása, hatványozása. Kiemelés, 

szorzattá alakítás. Kifejezések legnagyobb közös osztója, legkisebb 

közös többszöröse. 

 Algebrai törtek összeadása, kivonása, szorzása, osztása. 

Egyszerűsítés. Bővítés. 

A tanult azonosságok, tulajdonságok felhasználása algebrai 

átalakítások, egyszerűsítések során.  

  

Fizika; kémia: képletek 

értelmezése, egyenletek 

rendezése. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak összeg, tag, tényező, egynemű kifejezés, együttható, polinom, teljes négyzet, algebrai tört, azonosság 

2)ba(     baba 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

- műveleteket végez algebrai kifejezésekkel,  

- ismer és alkalmaz egyszerű algebrai azonosságokat,  

- átalakít algebrai kifejezéseket összevonás, szorzattá alakítás, nevezetes azonosságok alkalmazásával 

 

Témakör Arányosság, százalékszámítás Óraszám: 11 

Előzetes tudás mértékegységek átváltása, egyenes arányosság, fordított arányosság 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az egyenes és a fordított arányosság definiálása és grafikus ábrázolása. Arányossági feladatok megoldása. Legyen stabil a 

százalék fogalma. Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes és fordított arányosság fogalma.  

Alkalmazása gyakorlati problémák megoldása során. 

Grafikon felismerése, készítése 

Mindennapi életből vett mennyiségpárok. 

Gyűjtőmunka (egyéni, csoportos): 

szakácskönyvek, gépjármű-

katalógusok stb. tanulmányozása, 

arányosságok keresése. 

Fizika: egyenes és fordított 

arányos mennyiségek.  

pl. Út-idő grafikon , nyomás-

térfogat grafikon 

Százalékszámítási feladatok 

Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó egyszerű feladatok  

 

Háztartási számlák elemzése az 

azokban megjelenő egységárak és 

fizetendő összegek 

figyelembevétele. 

Törtrészek  és százalék közötti 

kapcsolat, egyszerű százalékok 

fejben gyakoroltatása.  

Fizika, kémia, földrajz, 

informatika: százalékszámítási 

feladatok, százalékos adatok 

értelmezése. 

Keveréses feladatok. 

Állampolgári ismeretek: THM, 

EBKM  fogalma. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak egyenes arányosság, fordított arányosság, százalék alap, százalékláb, százalékérték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri a százalék alap, -érték, -láb, -pont fogalmát 

- ismeri és alkalmazza az egyenes és fordított arányosságot 

 

Témakör Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek Óraszám: 24 

Előzetes tudás 
Egyismeretlenes elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek megoldása. Alaphalmaz vizsgálata, ellenőrzés. Azonosság. 

Szöveges feladatok – matematikai modell alkotása. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A korábban tanult feladattípusok megoldási módszereinek elmélyítése. Gyakorlati problémák matematikai modelljének 

felállítása, a modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; az ellenőrzés fontosságának 

belátása. A problémához illő számítási mód kiválasztása, eredmény kerekítése a problémának megfelelően.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Alaphalmaz, megoldáshalmaz fogalma.  

Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet megoldása, algebrai azonosságok 

alkalmazása. 

Adott egyenlethez szöveges 

feladat alkotása és „feladatküldés” 

csoportban.  

 

Törtes egyenletek, egyenlőtlenségek. Értelmezési tartomány. Ekvivalens 

átalakítások. Az ellenőrzés szerepe, szükségessége. Törtek előjelének 

vizsgálata. 

  

Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek. Digitális technikák használata az 

egyenletmegoldás során 

 

Elsőfokú egyenletrendszerek:  

Grafikus megoldás, behelyettesítő módszer, egyenlő együtthatók 

módszere.  

Egyenletrendszerrel megoldható szöveges feladatok. 

A kapott eredmény értelmezése, valóságtartalmának vizsgálata 

Hiányos, túlhatározott, illetve 

ellentmondó adatokat tartalmazó 

problémák vizsgálata. 

 

Informatika: számítógépes 

program használata. 

Egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel és grafikusan.  

 

Nyílt végű problémák megoldása  

Elsőfokú egyenlettel, egyenlőtlenséggel, egyenletrendszerrel megoldható 

szöveges feladatok megoldása 

Út-idő-sebesség, közös 

munkavégzés, keveréses 

feladatok, pénzügyi és gazdasági 

tematikájú feladatok 

Fizika: kinematika, dinamika. 

 

Kémia: oldatok összetétele 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
Alaphalmaz, megoldáshalmaz, ellentmondás, azonosság, értelmezési tartomány, mérlegelv, ekvivalens 

átalakítás, hamis gyök.  

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mérlegelv, grafikus megoldás, 

szorzattá alakítás 

- tud megoldani elsőfokú egyenletet, egyenlőtlenséget, elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszert 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 13 



 

 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris 

függvények, fordított arányosság függvénye, abszolút érték-függvény,. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hétköznapi hozzárendelések megfigyelése, tulajdonságainak 

megfogalmazása: egyértelmű, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés. 

 

Összetett, valódi helyzetekkel, 

kapcsolatos grafikonok elemzése 

csoportmunkában 

Földrajz, pénzügyi ismeretek:  

demográfiai,  pénzügyi 

grafikonok 

Függvény fogalma.  

A függvény megadási módjai, ábrázolása, jellemzése. 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 

 

Számítógép bevonása a 

függvények ábrázolásába, 

vizsgálatába. 

 

 

 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Elsőfokú függvények, lineáris függvények. 

Lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban. 

Lineáris függvények hozzárendelési utasításának leolvasása  

Hétköznapi tevékenységekhez 

kapcsolódó grafikonok ábrázolása 

és elemzése (pl. út-idő az iskolába 

való eljutáshoz) 

Fizika; kémia: egyenesen arányos 

mennyiségek. 

Abszolút érték-függvény 

Másodfokú függvény, négyzetgyökfüggvény  

Fordított arányosság, elsőfokú törtfüggvény. (elemi függvények) 

grafikonja, tulajdonságai 

Hozzárendelési utasítás leolvasása grafikonról.  

 Fizika; kémia: fordítottan arányos 

mennyiségek. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Függvény-transzformációk. 

- A tanult függvények többlépéses transzformációi az alábbiak 

összetételével: ; ; ; . 

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvény hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- megad hétköznapi életben előforduló hozzárendeléseket 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, azokat táblázatba rendezi 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Geometriai alapismeretek  Óraszám: 5 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. 
Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, hajlásszöge.  Alapszerkesztések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai szemlélet, látásmód fejlesztése. Síkbeli és térbeli analógiák felfedezése. A valóság tárgyainak jellemzése a 

geometriai fogalmak segítségével, absztrakciós képesség fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Pont, egyenes, sík kölcsönös helyzete 

Két pont, pont és egyenes, két egyenes távolsága, hajlásszöge. 

Osztályteremben „egyenesek” 

kölcsönös helyzetének megadása, 

ezen távolságok megmérése. 

Méretarányt tartalmazó térkép 

alapján valódi távolságok 

meghatározása, becslése 

 

Földrajz: térképészet, arányos 

távolságok meghatározása 

Képzőművészet, kertészet, 

szabás- varrás. 

Szögfajták, szögek szerkesztése, szögmásolás. 

Nevezetes szögpárok tulajdonságainak ismerete és alkalmazása: 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású 

szögek, váltószögek 

  

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Nevezetes ponthalmazok. 

Szakaszfelező merőleges és szögfelező mint ponthalmazok 

tulajdonságainak ismerete.  

Dinamikus geometriai szoftver alkalmazásának előkészítése, használata. 

Alapszerkesztések végrehajtása 

hagyományos vagy digitális 

eszközzel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
pont, egyenes, sík, szögtartomány, hajlásszög, párhuzamos, merőleges, szögfelező, szakaszfelező merőleges, 

pótszögek, mellékszögek, kiegészítő szögek, csúcsszögek, egyállású szögek, váltószögek 

Továbbhaladás feltételei 

- ismeri a térelemek kölcsönös helyzetét és alkalmazza feladatokban 

- ismeri és alkalmazza a nevezetes szögpárok tulajdonságait 

- alapszerkesztéseket végre tudja hajtani hagyományos vagy digitális eszközzel 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 8 

Előzetes tudás 

Háromszögek tulajdonságai, speciális háromszögek elnevezései és tulajdonságai. Mértékegységek helyes átváltása. 

Háromszögek szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és beírt kör szerkesztése. A Pitagorasz-tétel ismerete. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Bizonyítási igény kialakítása. Valós probléma geometriai modelljének 

megalkotása, számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a valósággal. Számológép, számítógép használata 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszög oldalai, szögei és oldalai valamint szögei közötti 

összefüggések. Háromszög-egyenlőtlenség.  

A háromszögek szögeiről, oldalairól tanult tételek bizonyítása, 

alkalmazása számítási, szerkesztési és bizonyítási feladatokban 

Speciális háromszögek tulajdonságai, szabályos, egyenlő szárú, 

derékszögű. 

 

Konkrét alakzatok átdarabolása 

más alakzatokká.  

 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A háromszögek nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó 

fogalmak , tételek ismerete és alkalmazása:  

A háromszög oldalfelező merőlegesei, a háromszög köré írt köre. 

A háromszög magasságvonalai, magasságpontja. 

A háromszög szögfelező egyenesei, a háromszög beírt köre, hozzáírt 

körei. 

A háromszög súlyvonalai, súlypontja. 

A háromszög középvonalai 

Oldalfelező merőlegesek és a belső szögfelezők metszéspontjára 

vonatkozó tétel bizonyítása.   

 

A háromszög nevezetes vonalaira, 

pontjaira és köreire vonatkozó 

tételek felfedeztetése 

szerkesztéssel vagy dinamikus 

geometriai szoftver 

alkalmazásával, páros vagy 

csoportmunkában.  

 

Pitagorasz-tétel és megfordításának ismerete és alkalmazása.  

Számítási feladatok síkban és térben. 

Derékszögű háromszög oldalaira 

szerkesztett négyzetek 

átdarabolása Pitagorasz –tételnek 

megfelelően.  

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
szabályos háromszög, egyenlő szárú háromszög, derékszögű háromszög, oldalfelező merőleges, szögfelező, 

magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt és beírt kör 

Továbbhaladás feltétele 
-ismeri és alkalmazza a háromszögre vonatkozó ismereteket, 

- ismeri és alkalmazza a Pitagorasz –tételt  és megfordítását 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 7 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket tudja kiszámítani; 

Ismeje és alkalmazza a szabályos sokszög fogalmát; tudja kiszámítani a konvex sokszög belső és külső szögeinek 

összegét. Átdarabolással tudja kiszámítani a sokszögek területét. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyszögek 

Speciális négyszögek (trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, 

rombusz, téglalap, négyzet) tulajdonságai. 

Belső és külső szögekre vonatkozó tételek 

  

Sokszögek. 

Szabályos sokszög fogalma. 

Átlók száma konvex sokszögeknél átlók száma, külső és belső 

szögösszegre vonatkozó tételek, azok bizonyítása és alkalmazása. 

Belső és külső szögösszegre 

vonatkozó tételek felfedeztetése, 

illusztrálása átdarabolással, 

hajtogatással vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 

ismeri és alkalmazza a négyszögekre és sokszögekre vonatkozó ismereteket  

ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait,  

 

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 7 

Előzetes tudás Kör definíciója, kerülete, területe 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismerje a körérintő fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral; 

Ismeri és alkalmazza a Thalész-tételt és megfordítását. 

Bizonyítási igény kialakítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Thalész tétele és a tétel megfordításának ismerete és alkalmazása. 

A Thalész-tétel bizonyítása 

Thalész-tétel felfedeztetése 

szerkesztéssel, szögméréssel vagy 

dinamikus geometriai szoftver 

alkalmazásával.  

Állítás, és megfordításának 

gyakorlása 

Fizika: látószög fogalma 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kör érintője és az érintési pontba húzott sugár merőlegessége. 

A külső pontból húzott érintőszakaszok tétele. 

Szerkesztési és bizonyítási feladatok. Körérintő szerkesztése. 

 Fizika: a körmozgást végző test 

sebessége 

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet, érintőszakaszok, látószög 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és alkalmazza Thalész –tételét és megfordítását 

- ismeri a kör érintőjének fogalmát, kapcsolatát az érintési pontba húzott sugárral, az érintőszakaszok 

egyenlőségét 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 13 

Előzetes tudás Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, párhuzamos eltolás, forgatás. Szimmetrikus alakzatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A transzformációk során megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása 

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található tárgyakban 

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

fényképezés) 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Geometriai transzformáció fogalma. 

Egybevágósági transzformációk végrehajtása szerkesztéssel vagy digitális 

eszközzel.  

Tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli elforgatás, 

eltolás. 

Vektorok fogalma, párhuzamos eltolás. 

Egybevágósági transzformációk tulajdonságai: 

Egybevágósági transzformációk egymás utáni végrehajtása. 

Egyszerű szerkesztési feladatokmegoldása hagyományos vagy digitális 

eszközzel, diszkusszió. 

Gyakorlati példák keresése 

geometriai hozzárendelésre, pl. 

fényképezés, filmvetítés. 

 

Tengelyes vagy középpontos 

szimmetriára alapozó stratégiai 

játékok páros munkában. 

Fizika: vektormennyiségek, 

vektorműveletek 

 

Fizika: elmozdulásvektor, 

forgások. Földrajz: bolygók 

tengely körüli forgása, keringés a 

Nap körül. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Az egybevágóság fogalma.  

A háromszögek egybevágóságának alapesetei. 

Alakzatok egybevágósága. 

Sík parkettázása egybevágó 

háromszögekkel, négyszögekkel 

papírsablonok vagy dinamikus 

geometriai szoftver segítségével. 

 

Szimmetrikus alakzatok. 

Egybevágó alakzatok, szimmetriák felismerése 

A szimmetrián alapuló tulajdonságok felismerése: szögek, 

szakaszok egyenlősége. 

Escher és Vasarely néhány 

interneten is elérhető alkotásának 

elemzése a szimmetriák 

szempontjából. 

Vizuális kultúra: kifejezés, 

képzőművészet, művészettörténeti 

stíluskorszakok 

Biológia-egészségtan: az emberi 

test síkjai, szimmetriája. 

Építészeti alkotások 

Szerkesztési, számítási és bizonyítási feladatok. 

Az egybevágóság, a szimmetria felismerése, hatékony 

alkalmazása feladatokban, tételek bizonyításában. 

Egyszerű szerkesztési feladatok 

megoldása hagyományos vagy 

digitális eszközzel, diszkusszió. 

 

A paralelogramma, a háromszög és a trapéz középvonala. 

A középpontos tükrözés alkalmazása. 

  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
tengelyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás, párhuzamos eltolás, egybevágóság, forgásszög, 

vektor, vektorok összege 

Továbbhaladás feltételei 

- ismer és alkalmaz egyszerű vektorműveleteket 

- ismeri és alkalmazza a síkbeli egybevágósági transzformációkat és tulajdonságaikat; alakzatok 

egybevágóságát 

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

párhuzamos eltoltját hagyományosan és digitális eszközzel 

 

10. évfolyam 

 

Témakör Matematikai logika Óraszám: 13 

Előzetes tudás Állítások megfogalmazása a hétköznapi életből. Matematikai állítások vizsgálata. Igaz és hamis állítások. Állítás tagadása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A köznapi életben használt logikai következtetések és a matematikai logikában használt kifejezések összevetése. A 

hétköznapi, nem tudományos szövegekben található matematikai információk felfedezése, rendszerezése a célnak 

megfelelően. Matematikai állítások helyes megfogalmazása, érvelés, vitakultúra fejlesztése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Matematikai tartalmú szöveg értelmezése. 

Tétel kimondása, bizonyítása. Állítás és megfordítása. 

Állítás logikai értékének megállapítása (igaz-hamis) feladatokban. 

Állítás tagadása egyszerű feladatokban. 

Érvelés és vita, ellenpélda szerepe 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása.   

Más tantárgyakból vett feladatok 

illetve a matematika más 

témaköreiből vett feladatok 

megoldása. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

retorikai alapismeretek  

Szövegértés bármely tantárgyban. 

 

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

jelentésének ismerete és alkalmazása.  

A „minden” és a „van olyan” típusú állítások logikai értéke és tagadása. 

A „ Ha …akkor”  és „akkor és csak akkor” típusú egyszerű állítások 

logikai értéke és tagadása. 

 

Stratégiai és logikai játékok. 

„Szigetlakó”, „ki a tettes” típusú 

feladatok csoportmunkában. 

Állampolgári ismeretek: tudatos 

pénzügyi tervezés. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Tétel, bizonyítás, igaz-hamis, „nem”, ”és”, „vagy…, vagy”, „ha…, akkor”, „akkor és csak akkor”  

Továbbhaladás feltétele 

A tanuló lássa a halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatokat; 

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

Tudjon egyszerű állításokat indokolni és tételeket bizonyítani. 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 16 

Előzetes tudás Elemek sorba rendezése, adott szempont szerinti kiválasztása, gráf használata egyszerű leszámolási feladatokban. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kombinatorikai problémák felfedezése a hétköznapi életben, modellek alkalmazása. A rendszerező képesség, a 

figyelem fejlesztése.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldása. 

Az összeszámlálás technikáinak megértése, alkalmazása. 

A szorzási elv alkalmazása. 

n!, nk típusú feladatok. 

Hétköznapi életből vett feladatok 

megoldása rendszerezett 

leszámlálással. 

Szorzat vagy összeg alakban 

megadott eredményű 

feladatokhoz saját szöveg írása, 

„feladatküldés” 

csoportmunkában. 

Téves megoldású 

kombinatorikafeladatokban a hiba 

megtalálása és a tévedés 

kijavítása 

 

Sport: csapatjátékok 

 

Gráf alkalmazása konkrét hétköznapi matematikai szituációk 

szemléltetésére, feladatok megoldására.  

Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Sorba rendezési feladatok 

megoldásának szemléltetése 

gráffal 

Adott gráfhoz hozzáillő 

feladatszöveg alkotása és 

„feladatküldés” csoportmunkában 

Kémia: molekulák szerkezete. 

Informatika: számítógépes 

hálózatok felépítése. 

Földrajz: térképek, úthálózat. 

Sport. csapatjátékok szemléltetése 

Kulcsfogalmak/Fogalmak Szorzási szabály, összeadási szabály, faktoriális, gráf , gráf csúcsa, él 

Továbbhaladás feltétele 

- Hétköznapi helyzetekhez kapcsolódó sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására 
rendszerezéssel 

- Sorba rendezési és kiválasztási feladatok megoldására matematikai problémákban 
- Esetszétválasztás és szorzási elv alkalmazására feladatok megoldásában  
- Összeszámlálási modellek alkalmazására feladatok megoldásában 

- Gráfok alkalmazására konkrét hétköznapi és matematikai szituációk szemléltetésére, feladatok 
megoldására 

 

Témakör Hatvány, gyök Óraszám: 11 



 

 

Előzetes tudás 
Természetes számok, egész számok, racionális számok halmaza. Műveletek elvégzése a racionális számok halmazán fejben, 

írásban. Műveletek sorrendje, zárójelek használata. Hatványozás. A négyzetgyök fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A számkörbővítés elveinek megértése. Gondolkodás: ismeretek rendszerezésének fejlesztése. Az absztrakciós készség 

fejlesztése. Ismerje és alkalmazza az n-edik gyök fogalmát;  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Négyzetgyök fogalma.  

A négyzetgyökvonás azonosságai. 

Műveletek gyökös kifejezésekkel.  

Bevitel a gyökjel alá, kiemelés a gyökjel alól. 

Nevező gyöktelenítése. 

A pontos érték meghatározása 

igényének kialakítása 

A számológép célszerű 

alkalmazása a szükséges 

számításokban 

Többféle bizonyítási lehetőség 

bemutatása (a számtani- és 

mértani közép közti 

egyenlőtlenség bizonyítására) 

Fizika: fonalinga lengésideje, 

rezgésidő kiszámítása 

 

 

Az n-edik gyök fogalma és alkalmazása 

n-edik gyök azonosságai 

A pontos érték kiszámításának 

igénye, illetve a számológép 

célszerű alkalmazása a szükséges 

számításokban. 

 

Pénzügyi számítások: a kamatláb 

kiszámítása 

Kulcsfogalmak/Fogalmak  négyzetgyök, n-edik gyök 

Továbbhaladás feltétele 
- A négyzetgyök, és az n-edik gyök fogalmának, azonosságainak ismerete, a velük végzett műveletek 

magabiztos elvégzése mind a pontos érték, mind a közelítő érték meghatározásának tekintetében.  

 

Témakör Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek Óraszám: 21 

Előzetes tudás Mérlegelv, egyenletmegoldás lépései, nevezetes azonosságok, egyenlőtlenség fogalma, grafikus megoldás 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Másodfokú egyenletre, egyenlőtlenségre vezető matematikai vagy hétköznapi nyelven megfogalmazott szövegből a 

matematikai tartalmú információk kigyűjtése, rendszerezése. Adott problémához megoldási stratégia, algoritmus 

választása, készítése. Modellalkotás, megoldási módszerek. Szövegben történő ellenőrzés. Ellenőrzés és válaszadás az 

ésszerűségi szempontokat figyelembe véve. 



 

 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú egyenletek megoldása. 

grafikus megoldás  

teljes négyzetté kiegészítés  

szorzattá alakítással 

mérlegelvvel. 

Másodfokú egyenlet megoldása 

konkrét együtthatókkal és 

paraméterekkel, a lépéseket 

párhuzamosan végezve 

Fizika: egyenletesen gyorsuló 

mozgás leírása. 

 

 

A másodfokú egyenlet megoldóképlete. 

Diszkrimináns. 

A gyöktényezős alak. 

  

Egyszerű másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása.  Tanulói kiselőadás tartása 

magasabb fokú egyenletek 

megoldásának történetéről, 

érdekességeiről. 

 

Másodfokú egyenlőtlenség megoldása grafikusan. 
Digitális eszköz használata 

egyenletek, egyenlőtlenségek 

grafikus megoldása során 

 

Másodfokú egyenlettel megoldható szöveges feladatok.  Fizika, kémia: számítási feladatok 

baxcx   

Értelmezési tartomány, ellenőrzés szerepe, szükségessége.  

  

Két szám számtani- és mértani közepe, a köztük lévő egyenlőtlenség 
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak másodfokú egyenlet megoldóképlete, diszkrimináns, gyöktényezős alak, ekvivalens átalakítás 

Továbbhaladás feltétele 

- problémának megfelelő matematikai modellt választ 

- a modellben kapott megoldást az eredeti problémába visszahelyettesítéssel értelmezi, ellenőrzi  

- megold másodfokú egyismeretlenes egyenleteket és egyenlőtlenségeket, ismeri és alkalmazza a 

diszkriminánst, a megoldóképletet és a gyöktényezős alakot 

- egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 



 

 

 

Témakör A függvény fogalma, függvénytulajdonságok Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
Függvény fogalma. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben. Lineáris függvények, fordított arányosság függvénye, 

abszolút érték-függvény. Függvények tulajdonságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Függvény-transzformációk algebrai és geometriai megjelenítése. Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai 

formában (függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat szempontjainak kialakítása.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Másodfokú függvények ábrázolása és jellemzése. (Ismétlés) 

Ábrázolás teljes négyzetté alakítással. 

Függvénytranszformációk. ; ; ; . 

geometriai szerkesztő program 

használata 

Informatika: függvényábrázolás, 

grafikonkészítés. 

Négyzetgyök függvény ábrázolása, jellemzése és függvény 

transzformációk végrehajtása. (Ismétlés) 

  

Helyettesítési érték számolása,   f(x)=c alapján x meghatározása   

Egyszerű másodfokú függvénnyel jellemezhető, gyakorlati élethez 

kapcsolódó szélsőértékfeladatok 

megoldása csoportmunkában  

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
egyértelmű hozzárendelés, kölcsönösen egyértelmű hozzárendelés, értelmezési tartomány, képhalmaz, 

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

Továbbhaladás feltételei 

- képlettel adott függvényt hagyományosan és digitálisan ábrázol 

- adott képlet alapján helyettesítési értéket számol, f(x)=c megoldja 

- grafikonról leolvas alapvető tulajdonságokat 

 

Témakör Háromszögek Óraszám: 13 

Előzetes tudás 
Derékszögű háromszög, Pitagorasz –tétel. Háromszögek oldalaira és szögeire vonatkozó ismeretek. Speciális háromszögek. 

Háromszög területe.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Síkbeli ábra készítése a valós geometriai problémáról. Számítási feladatok, a megoldáshoz alkalmas szögfüggvény 

megtalálása. Számológép használata. 

 

  cxf   cxf   xfc   xf



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyes szögek szögfüggvényei 

Számítások derékszögű háromszögekben szögfüggvények 

segítségével gyakorlati helyzetekben 

Összefüggések ismerete egy adott szög különböző 

szögfüggvényei között: pitagoraszi összefüggés, pótszögek és 

mellékszögek szögfüggvényei 

Tompaszög szinusza, koszinusza, tangense 

Szögfüggvények általánosítása (szinusz), Szinuszfüggvény 

A valós problémák matematikai 

(geometriai) modelljének 

megalkotása, a problémák önálló 

megoldása 

Épület magasságának 

meghatározása a látószög és a 

távolságok mérésének 

segítségével csoportmunkában 

 

Fizika: erővektorfelbontása 

derékszögű összetevőkre 

Háromszög területének kiszámítása két oldal és a közbezárt szög 

ismeretében. 

Tetszőlegesen kijelölt háromszög 

alakú részek területének 

meghatározása csoportmunkában, 

távolságok és szögek mérése 

alapján 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens 

Továbbhaladás feltétele 

- ismeri hegyesszögek szögfüggvényeinek definícióját a derékszögű háromszögben 

- alkalmazza a szögfüggvényeket egyszerű geometriai számítási feladatokban; 
- kiszámítja a háromszögek területét 

- válaszait megfelelő mértékegységben adja meg 

 

Témakör Négyszögek, sokszögek Óraszám: 7 

Előzetes tudás 
Speciális négyszögek fogalmának , sokszög fogalmának ismerete. Négyszögek külső és belső szögeinek összegére 

vonatkozó tételek ismerete. Négyszögek és tulajdonságai. Pitagorasz –tétel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Négyszögek területének meghatározása különböző módszerekkel 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Különböző típusú speciális négyszögek területének meghatározására 

vonatkozó formula felfedeztetése átdarabolással.  

Területszámítási feladatok megoldása. 

Projektmunka: lakás/iskola 

alaprajzának elkészítése 

méretarányosan 

 

Szabályos sokszög területének kiszámítása   

Kulcsfogalmak/Fogalmak trapéz, húrtrapéz, paralelogramma, deltoid, rombusz, téglalap, négyzet, konvex sokszög, szabályos sokszög 

Továbbhaladás feltételei 
- ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 
- ismeri a hosszúság, terület, térfogat, űrtartalom, idő mértékegységeit és az átváltási szabályokat.  

 

Témakör A kör és részei Óraszám: 7 

Előzetes tudás Egyenes arányosság. Kör fogalma, kerülete, területe. Középponti szög.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Körrel kapcsolatos ismeretek bővítése. A valóság tárgyainak geometriai modellezéséhez szükséges képességek 

továbbfejlesztése. A geometriai feladatok algebrai eszközökkel történő megoldási képességének fejlesztése. Geometriai 

fogalmak segítségével az absztrakciós képesség fejlesztése. Összefüggések, képletek felfedezése gyakorlati tapasztalatból 

kiindulva, azok általánosítása és alkalmazása más esetekben, más tantárgyakban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 felfedeztetése méréssel, 

hogy a  középponti szög 

egyenesen arányos a körív 

hosszával; különböző méretű 

körök esetén kapott adatok 

táblázatba foglalása. 

Körívekkel készíthető motívumok 

tervezése. 

Fizika: szögsebesség, körmozgás, 

rezgőmozgás.  

Földrajz: tájékozódás a 

földgömbön; hosszúsági és 

szélességi körök, 

helymeghatározás. 

Képzőművészet, építészet, 

modellezés.  

Természeti környezet, kertépítés.  

Kerületi szög fogalma, tételek.  
  

Kulcsfogalmak/Fogalmak középponti szög, körív, körcikk, körgyűrű, körszelet 

Továbbhaladás feltétele 
- ki tudja számolni a kör részeinek területét, kerületét 

- geometriai feladatokban a mértékegységeknek megfelelően adja meg a választ 



 

 

 

Témakör Transzformációk, szerkesztések Óraszám: 13 

Előzetes tudás Geometriai transzformációk, a szimmetria felismerése környezetünkben, alkalmazásuk egyszerű feladatokban 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai transzformációk alkalmazása a problémamegoldásban. 

A szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. 

Összetett számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet kiválasztása, a részletszámítások 

logikus sorrendbe illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell alapján, az 

eredmények összevetése a valósággal. Korábbi ismeretek mozgósítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A középpontos hasonlóság fogalma és tulajdonságai. 

A hasonlósági transzformáció fogalma és tulajdonságai. 

Aránytartó transzformáció. 

Szerkesztési, számítási, bizonyítási feladatok. 

Gyakorlati feladatok megoldása 

hasonlóság segítségével (például 

alaprajz-, térképkészítés, 

modellezés 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (geometriai 

szerkesztőprogram). 

Földrajz: térképkészítés, 

térképolvasás. 

Hasonló alakzatok. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. 

A sokszögek hasonlósága. 

A hasonló síkidomok területének aránya. 

A hasonló testek felszínének és térfogatának aránya. 

Az iskola közelében lévő magas 

épület (például templomtorony) 

magasságának meghatározása 

egy egyenes bot segítségével a 

bot és az épület árnyékának 

méréséből („Thalész-módszer”) 

csoportmunkában 

Vizuális kultúra: összetett 

arányviszonyok érzékeltetése, 

formarend, az aranymetszés 

megjelenése a természetben, 

alkalmazása a művészetekben. 

Szögfelező tétel, magasságtétel, befogótétel.   

Kulcsfogalmak/Fogalmak középpontos hasonlósági transzformáció, hasonlósági transzformáció, hasonlóság, a hasonlóság aránya 

Továbbhaladás feltételei 

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

alakzatok hasonlóságát 

- ismeri és alkalmazza a hasonló síkidomok kerületének és területének, valamint a hasonló testek 

felszínének, és térfogatának arányára vonatkozó tételeket. 

 

Témakör 16. Leíró statisztika Óraszám: 13 



 

 

Előzetes tudás Adatok elemzése, átlag, táblázatok, grafikonok használata, százalékszámítás. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Diagram készítése, olvasása. Táblázat értelmezése, készítése.  Számítógép használata az adatok rendezésében, 

értékelésében, ábrázolásában 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Statisztikai adatok gyűjtése, elemzése és ábrázolása hagyományos és 

internetes forrásból.  

Adatok rendezése, osztályokba sorolása, táblázatba rendezése, 

ábrázolása hagyományos és digitális eszközökkel.  

Kördiagramból oszlopdiagram készítése és viszont.  

Adatok értelmezése, következtetések levonása. Grafikus manipulációk 

felismerése és javítása 

 

Adatgyűjtés megtervezése, pl. 

forgalomszámlálás vagy iskolai 

felmérés lebonyolítása. A 

statisztikai adatgyűjtés 

lebonyolítása, eredmények 

szemléltetése, értékelése tanulói 

kiselőadás formájában.  

Földrajz: időjárási, éghajlati és 

gazdasági statisztikák. 

 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek: 

történelmi, társadalmi témák 

vizuális ábrázolása (táblázat, 

diagram).  

 

Informatika: adatkezelés, 

adatfeldolgozás, információ-

megjelenítés. 

Adathalmazok jellemzői: terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás. 

 

Különböző adatsokaságok 

esetében annak vizsgálata, hogy 

jellemezhetők-e az ismert 

középértékekkel. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak oszlopdiagram, kördiagram, átlag, medián, módusz, szórás 

Továbbhaladás feltételei 

- Képes számsokaság számtani közepének kiszámítására. 

- Ismeri a módusz és a medián, valamint a szórás fogalmát.  

- Alapszinten értelmezi a kördiagram, oszlopdiagram adatait 

 

Témakör 17. Valószínűségszámítás Óraszám: 11 

Előzetes tudás Gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség fogalma. 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tapasztalatszerzés kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése, következtetések.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Valószínűségi kísérletek elvégzése, gyakoriság, relatív gyakoriság 

táblázatok készítése 

Valószínűség fogalmának bevezetése statisztikai alapon 

Konkrét valószínűségi kísérletek 

végrehajtása vagy dinamikus 

szoftver segítségével történő 

szimulálása (dobások szabályos 

dobókockával, pénzérmével…). 

Informatika: véletlenszám 

generálás, véletlen események 

szimulálása 

Klasszikus valószínűségi modell fogalma és alkalmazása Különböző társasjátékokban 

nyerési esély meghatározása. 

Szerencsjátékok esetében nyerési 

esélyek összehasonlítása. 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak valószínűségi kísérlet, esemény, elemi esemény, gyakoriság, relatív gyakoriság, valószínűség 

Továbbhaladás feltételei 
- konkrét valószínűségi kísérletek esetében az esemény, eseménytér, elemi esemény, relatív gyakoriság, 

valószínűség, fogalmát értelmezi és alkalmazza. 

 

11. évfolyam 

 

Témakör Kombinatorika, gráfok Óraszám: 13 

Előzetes tudás Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal kapcsolatos alapfogalmak. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos állítások megfogalmazása. A modellhasználati, 

modellalkotási képesség fejlesztése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

Anagramma készítése a 

tanulók neveiből 

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 

 

 

Földrajz: előrejelzések, 

tendenciák megfogalmazása  

Biológiaegészségtan: genetika 

Kulcsfogalmak/Fogalmak faktoriális, binomiális együttható; csúcs fokszáma gráfban 

Továbbhaladás feltétele 
 megold sorba rendezési és kiválasztási feladatokat; 

 konkrét szituációkat szemléltet és egyszerű feladatokat megold gráfok segítségével 
 

Témakör Számelméleti ismeretek Óraszám: 11 

Előzetes tudás 
oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, prímszám, összetett szám, számhalmazok, helyiértékes 

írásmód 10-es számrendszerben 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. Szabályok betartása, korábbi ismeretek alkalmazása. 

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a kapott eredmény összevetése a valósággal. Rendszerezés, 

kombinatív gondolkodás, számok felépítése prímszámokból, számok osztóinak és többszöröseinek kapcsolata. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös meghatározása a 

prímtényezős felbontásból (ismétlés) 

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 

Oszthatósággal 

kapcsolatos „bűvésztrükkök” 

bemutatása 

Számrendszerek 

segítségével megoldható 

rejtvények 

Tanulói kiselőadás a 10-

estől különböző alapú 

számrendszerek használatáról a 

múltban és ennek mai napig tartó 

hatásairól 

Tanulói kiselőadás 

számelméleti érdekességekről, 

például tökéletes számok és 

barátságos számpárok, 

prímszámok, jelenleg ismert 

legnagyobb prím, titkosítás 

Halmazábra elkészítése a 

számhalmazokról 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak természetes szám, egész szám, racionális szám, irracionális szám, valós szám, relatív prímek 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 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; 
 

Témakör Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus Óraszám: 24 

Előzetes tudás Hatványozás egész kitevővel, hatványozás azonosságai, n-edik gyök. Valós számok halmaza 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása: a racionális kitevő értelmezése. Tájékozódás a világ 

mennyiségi viszonyaiban: exponenciálisan változó mennyiségek. A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése 

más tudományágban és mindennapjainkban. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hatványozás, négyzetgyök, n-edik gyök (ismétlés) 

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén 

Hatványozás azonosságainak alkalmazása racionális kitevő esetén, 

permanencia-elv 

A hatványozás szemléletes értelmezése irracionális kitevő esetén 

Az exponenciális függvények ábrázolása hagyományosan és 

számítógéppel, a függvények tulajdonságai 

  

Matematikatörténeti 

érdekességek (például déloszi 

probléma) feldolgozása 

projektmunkában 

Különböző alapú 

exponenciális függvények 

ábrázolása milliméterpapíron, és 

a kapott grafikonok 

összehasonlítása 

csoportmunkában 

 

Földrajz; biológia-egészségtan: 

globális problémák (pl. 

demográfiai mutatók, a Föld 

eltartó képessége és az élelmezési 

válság, betegségek, 

világjárványok, túltermelés és 

túlfogyasztás). 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

A logaritmus értelmezése 

Áttérés más alapú logaritmusra 

Számológép használata logaritmus értékének meghatározásához 

A logaritmus definíciójára épülő egyszerű logaritmusos egyenlet 

megoldása. 

Nagy számok számjegyei 

számának meghatározása 

logaritmus segítségével 

10-estől eltérő alapú 

logaritmus kiszámolása csak 10-es 

alapú logaritmus kiszámolására 

alkalmas számológéppel 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök, exponenciális függvény, logaritmus 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 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. 

 

Témakör Exponenciális folyamatok vizsgálata Óraszám: 16 

Előzetes tudás Törtkitevős hatvány, hatványozás azonosságai. Exponenciális egyenletek. Logaritmus fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai ismeretek alkalmazásának felismerése más tudományágban és mindennapjainkban. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

 

Földrajz: erőforrások kimerülése, 

fenntarthatóság, demográfiai 

robbanás a harmadik világban, 

népességcsökkenés az öregedő 

Európában. 

 

Fizika: radioaktivitás (bomlási 

törvény, aktivitás) 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, csökkenés. Logaritmus. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Továbbhaladás feltétele 

 megold egyszerű, a megfelelő definíció alkalmazását igénylő exponenciális egyenleteket, egyenlőtlenségeket 
 egyenletek megoldását behelyettesítéssel, értékkészlet-vizsgálattal ellenőrzi 
 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; 

 ismeri és alkalmazza a logaritmus fogalmát 
 

Témakör Trigonometria Óraszám: 19 

Előzetes tudás 
Háromszög, négyszög, szabályos sokszög. Hegyesszögek szögfüggvényei, szögmérés fokban és radiánban, 

szögfüggvények közötti egyszerű összefüggések. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A geometriai látásmód fejlesztése. Az algebrai és a geometriai módszerek közös alkalmazása számítási, bizonyítási 

feladatokban. A tanultak alkalmazása más tudományterületeken is.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Hegyesszög 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   (Ismétlés) 

Tanulói kiselőadás a 

trigonometrikus ismeretek 

hétköznapi életben, munkában 

való felhasználhatóságáról, 

például: lakberendezés, 

ácsmunka, GPS működése 

 

Fizika: vektormennyiség 

felbontása adott állású 

összetevőkre.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Szinusz- és koszinusztétel ismerete és alkalmazása.  

A szinusztétel bizonyítása 

A környezetben található tárgyak magasságának, pontok távolságának 

meghatározása mért adatokból számítva 

 

Számítások négyszögekben, sokszögekben. 

Négyszögek és szabályos sokszögek területének kiszámítása 

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 

 

Földrajz: térábrázolás és 

térmegismerés eszközei, GPS 

Kulcsfogalmak/Fogalmak szinusz, koszinusz, tangens, szinusztétel, koszinusztétel 

Továbbhaladás feltétele 

 ismeri és alkalmazza a szinusz- és a koszinusztételt 

 kiszámítja háromszögek területét; 

 ismeri és alkalmazza speciális négyszögek tulajdonságait, területüket kiszámítja; 

 átdarabolással kiszámítja sokszögek területét 
 

Témakör Koordinátageometria Óraszám: 27 

Előzetes tudás 
Koordinátarendszer, vektorok, vektorműveletek megadása koordinátákkal. Helyvektor, szabadvektor. Ponthalmazok  

koordináta-rendszerben. Függvények ábrázolása. Elsőfokú, másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldása 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Elemi geometriai ismeretek megközelítése új eszközzel. Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel.  

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 megoldásába 

Játék helyvektorokkal 

dinamikus geometriai szoftver 

használatával 

Gondolattérkép készítése a 

koordinátageometria 

kapcsolatainak bemutatására 

csoportos vagy egyéni 

munkaformában 

 

Fizika: vonatkoztatási rendszer, 

hely megadása. 

 

Fizika: erők összeadása 

komponensek segítségével, 

háromdimenziós képalkotás 

(hologram). 

 

 

Vektorok és pontok  

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 

Háromszög súlypontja. Szakasz harmadolópontja. 

„Torpedójáték” koordináta-

rendszerben 

Helymeghatározás térképen 

a szélességi és hosszúsági adatok 

segítségével 

Ház/lakás alaprajzának 

elkészítése koordináta-

rendszerben, az eredeti adatok 

alapján 

 

 

Informatika: ponthalmaz 

megjelenítése képernyőn 

(geometriai szerkesztőprogram). 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Egyenes egyenlete y = mx + b vagy x = c alakban 

Egyenes meredekségének fogalma; egyenesek merőlegességének 

és párhuzamosságának megállapítása a meredekségek alapján 

Az egyenesek egyenletének ismeretében egyenesek 

metszéspontjának koordinátái 

Normálvektor definíciója, egyenes normálvektoros egyenlete.  

Oroszlánfogás”: lineáris 

egyenlőtlenségrendszer 

megoldása grafikusan, digitális 

eszköz segítségével 

 

 

A kör egyenletének megadása és alkalmazása a kör sugarának és a 

középpont koordinátáinak ismeretében 

Kör és egyenes metszéspontja. 

„Célba lövés”: játék 

körökkel a koordináta-

rendszerben 

 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
vektor, vektor abszolút értéke, nullvektor, ellentett vektor, helyvektor, vektorok összege, vektorok különbsége, 

vektor számszorosa, vektor koordinátái, alakzat egyenlete, egyenes egyenlete, kör egyenlete 

Továbbhaladás feltétele 

 alkalmazza a vektorokat feladatok megoldásában 

 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; 
 

Témakör Leíró statisztika Óraszám: 16 

Előzetes tudás A statisztika alapfogalmai. Adatok elemzése, táblázatok, grafikonok használata. Terjedelem, átlag, medián, módusz, szórás.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

A reprezentatív minta fogalmának szemléletes ismerete 

Hétköznapi, társadalmi problémákhoz kapcsolódó statisztikai adatok 

tervszerű gyűjtése 

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 

 

 

Történelem: népesség 

összetételére, nemzetiségi 

adatokra vonatkozó információk 

értelmezése, elemzése 

 

Informatika: nagy adathalmazok 

kezelése táblázatkezelő 

programmal 

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 

Különböző forrásokból 

származó adathalmazok 

statisztikai elemzése, értékelése, 

ezekből valamilyen adott 

szempont alapján manipulatív és 

nem manipulatív diagram 

készítése 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
reprezentatív minta, sodrófa (box-plot) diagram, minimum, maximum, kiugró adat, kvartilisek, terjedelem, 

szórás 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 10 

Előzetes tudás 

A véletlen esemény fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Elemi esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, 

komplementer esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság. Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen mintavétel módszerei jelentőségének megértése. 

 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

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 

 

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 

 

 

Fizika: egy részecske 

bolyongásának leírása 

többdimenziós euklideszi térben 

(Brown-mozgás, Wiener-folyamat 

Kulcsfogalmak/Fogalmak 
események összege, események szorzata, esemény komplementere, egymást kizáró események, független 

események 

Továbbhaladás feltétele 

- 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; 
 

12. évfolyam 

 

Témakör Halmazok, matematikai logika Óraszám: 8 

Előzetes tudás Matematikai állítások elemzése, igaz és hamis állítások. Logikai műveletek: NEM, ÉS, VAGY. Skatulyaelv, logikai szita.  



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A matematikai logika különböző területeinek felismerése, felfedezése a hétköznapi problémákban 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

 

Halmazműveletek és a logikai műveletek közötti kapcsolatok bemutatása 

példákon keresztül 

Logikai kifejezések megfelelő használata 

Egyszerű állítások indoklása, tételek bizonyítása 

Stratégiai és logikai játékok 

Logikai műveletek: negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, 

ekvivalencia. 

A köznapi szóhasználat és a matematikai szóhasználat összevetése. 

A tanulók mindennapi 

tapasztalataihoz köthető, 

összetett állítások logikai 

értékének meghatározása 

igazságtáblázat segítségével. 

Rejtvényújságokban szereplő 

feladványok megfejtése 

következtetések láncolatán 

keresztül 

Logikai készséget fejlesztő játékok 

Stratégiai játékok, táblás játékok. 

Tudatos pénzügyi tervezést segítő 

játékok 

Magyar nyelv és irodalom: mások 

érvelésének összefoglalása és 

figyelembevétele. 

 

Etika: a következtetés, érvelés, 

bizonyítás és cáfolat szabályainak 

alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak logikai műveletek 

Továbbhaladás feltétele 

 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 
 

Témakör Sorozatok Óraszám: 27 

Előzetes tudás számsorozat fogalma, hatvány és logaritmus fogalma, százalékszámítás 



 

 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hétköznapi életben és a matematikai problémákban a sorozattal leírható mennyiségek felismerése. Sorozatok megadási 

módszereinek alkalmazása. Összefüggések, képletek hatékony alkalmazása 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Ajánlott tevékenységek Kapcsolódási pontok 

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 

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 

Biológia: Fibonacci sorozat 

felírása, pl. napraforgó, 

virágszirmok száma, fenyőtoboz, 

ananász 

 

Életvitel: Kamatos kamat 

számítás 
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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 

 

Valódi pénzügyi termékek 

kamatozási és egyéb feltételeinek 

összehasonlítása 

csoportmunkában internetes 

adatgyűjtés segítségével 

 

Földrajz: világgazdaság – hitel – 

adósság – eladósodás. 

Kulcsfogalmak/Fogalmak számsorozat, tőke, kamatláb, kamat, futamidő, gyűjtőjáradék, törlesztőrészlet 

Továbbhaladás feltétele 

- 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. 
 

Témakör Térgeometria Óraszám: 26 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes 

vonalai, pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó tételek. Egybevágóság, hasonlóság, 

szimmetria. Hasáb, henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes fogalma. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Terület, kerület, felszín és térfogat kiszámítása a különböző testek esetén. 
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Térelemek kölcsönös helyzetének, távolságának és hajlásszögének 

ismerete, alkalmazása feladatmegoldásban 

Korábbi ismeretek alkalmazása. Földrajz: különböző adatok 

ismeretében megfelelő, 

távolságok, szögek kiszámítása, 

felszínszámítás 

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 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 

 

Fizika: kapcsolat a tömeg, 

térfogat, sűrűség mennyiségei 

között, megfelelő mértékegységek 

alkalmazása 
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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 

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) 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata 

(térgeometriai szimulációs 

program).  

 

Kémia: kristályok felépítése. 

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 alkalmazás 

Különböző méretű, 

megközelítőleg gömb alakú 

gyümölcsök térfogatának és 

felszínének becslése, a becslés 

ellenőrzése méréssel 

Vizuális kultúra: A mindennapi 

életben előforduló hasáb, henger, 

gúla, kúp, gömb, csonkagúla, 

csonkakúp alakú tárgyak 

méretarányos ábrázolása, 

felszínének és térfogatának 

meghatározása becsléssel, 

méréssel 

Kulcsfogalmak/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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Továbbhaladás feltétele 

- ismeri és feladatmegoldásban alkalmazza a térelemek kölcsönös helyzetét, távolságát és hajlásszögét 

- 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 

 

 

Témakör Valószínűségszámítás Óraszám: 9 

Előzetes tudás A valószínűség klasszikus modellje. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Korábbi ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. A valószínűség geometriai modellje. Valószínűségek 

meghatározása visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel esetén. Az ismeretek alkalmazása a gyakorlati életből vett 

feladatokban. 
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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) 

Diszkrét valószínűség eloszlások ábrázolása hagyományos vagy digitális 

eszközökkel. 

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 

 

Informatika: tantárgyi szimulációs 

programok használata (binomiális 

eloszlás). 

 

Életvitel: pénzügyi fogalmakkal 

kapcsolatos valószínűségi 

ismeretek (biztosítás, befektetések 

kockázata, árfolyamkockázat) 
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Kulcsfogalmak/Fogalmak geometriai valószínűség, visszatevéses mintavétel, visszatevés nélküli mintavétel, várható érték 

Továbbhaladás feltétele 
- ismeri és egyszerű esetekben alkalmazza a valószínűség geometriai modelljét; 
- meghatározza a valószínűséget visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén 

 

Témakör Rendszerező összefoglalás Óraszám: 42 

Előzetes tudás A 3,5 év matematika anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása az egyes témakörökben. A megoldási módszerek tudatosítása, a problémákban 

alkalmazható közös modellek, számítási-bizonyítási módszerek keresése. Az ismeretek gyakorlati problémákra való 

alkalmazása. Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 
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Gondolkodási módszerek. 

Halmazok. 

Számhalmazok. 

A halmazok alkalmazási területei a matematika különböző 

ágaiban. A halmazok szemléltetésre, az összefüggések 

áttekintésére, közös tulajdonságok kiemelésére való használata. 

A valós számok halmaza fogalmának megerősítése, a 

számkörbővítés lépéseinek az áttekintése. 

Logikai ismeretek. 

A matematikai szövegek helyes értelmezése. Pontos fogalmazásra 

való törekvés, a definíciókban, tételekben szereplő feltételek 

szerepének, jelentésének tudatosítása. A logikai műveletek során a 

bizonyítások, feladatmegoldások tudatos alkalmazása. 

A matematikában tanult módszerek. 

A bizonyítási módszerek rendszerezése feladatokon, gyakorlati 

alkalmazásokon keresztül: a direkt, indirekt bizonyítás, logikai 

szita formula, skatulyaelv. 

Kombinatorika, gráfelmélet. 

A sorbarendezési és leszámolási feladatok alaptípusainak 

felismerése – gráfok alkalmazása a problémamegoldás során. 
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Számelmélet, algebra. 

Számhalmazok. 

A valós számok halmazán értelmezett műveletek, műveleti 

tulajdonságok biztonságos használata. Az eredmények várható 

értékének becslése – annak vizsgálata, hogy reális-e az 

eredményünk. 

Algebrai alapfogalmak, azonosságok. 

Átalakítások algebrai kifejezésekkel. 

A zsebszámológép használata. 

Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek. 

Változatos módszerek alkalmazása, többféle megoldás keresése. 

Gyakorlati problémákat tartalmazó szöveges feladatok megoldása. 

A különböző témakörökhöz tartozó problémák közötti 

kapcsolatok észrevétele. 

Adott egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. 

 
 

Sorozatok, függvények. 

Függvények grafikonjai, jellemzésük. 

Függvénytranszformációk. 

Függvények a matematikában, a természettudományokban és 

hétköznapjainkban. 

Számtani és mértani sorozat, kamatos kamatszámítás. 
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Geometria. 

Mérés és mérték. 

A hosszúság -, terület -, térfogatmérés, a szögmérés fontos 

kérdése: mi a problémához illő egység, milyen pontosan adjuk 

meg az eredményt. 

A geometriai szerkesztések. 

Megengedett szerkesztési lépések és eszközök használata. 

A geometriai transzformációk. 

A geometriai transzformációk előfordulásainak keresése 

környezetünkben. A szimmetria és a harmónia észrevétele a 

művészetekben. 

A háromszögekre vonatkozó ismeretek. 

A négyszögekre, sokszögekre vonatkozó ismeretek. 

Körre vonatkozó ismeretek. 

Az alakzatok tulajdonságainak, nevezetes vonalainak felidézése, 

az absztrakciós készség fejlődése. 

Trigonometria. 

Vektorok, koordinátageometria. 

A trigonometria és a koordinátageometria a geometriai és az algebrai 

készségeket együtt fejleszti. 

 
 

Statisztika, valószínűség.  

Adatsokaságok elemzése. 

Diagramok ismerete, grafikus manipulációk felismerése. 

Véletlen jelenségek vizsgálata. 

Vélemények megbeszélése, érvelés, sejtések megfogalmazása, 

azok elfogadása vagy elvetése. 

A valószínűség és a statisztika törvényei érvényesülésének felfedezése a 

termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a társadalmi folyamatokban.  

 
 



 

 

TÖRTÉNELEM 

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 tartalmazó internetes portálok, hang- 

és filmarchívumok és adatbázisok megismerése és használata, az itt talált források feldolgozása 

elengedhetetlen feltétele a korszerű történelemtanulásnak. A digitális információfeldolgozás, illetve 

a digitális kommunikáció fejlesztésének nagy szerepe van a közéleti tájékozódási készségek 

kialakításában, így a felelős és aktív állampolgárrá nevelésben. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló az információk, illetve a források 

feldolgozása során problémákat azonosít, magyarázatokat fogalmaz meg, kiemeli a lényeget, 

következtetéseket von le. A történelmi ismeretek, fogalmak elsajátításával, valamint a történelmi 

források és interpretációk mérlegelésével, hipotézisek alkotásával fejlődik az elemző, 

problémamegoldó gondolkodása. Mindezek együttesen segítik a differenciált történelmi gondolkodás 

kialakulását, melynek következtében a tanuló képessé válik események, folyamatok és jelenségek 

különböző szempontú megközelítésére, valamint bizonyos történések okainak és következményeinek 

több szempontú feltárására. 



 

 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A tanuló a különböző történelmi korok 

mindennapi életének vizsgálatával, az életmód változatos formáinak, valamint történelmi életutaknak 

és cselekedeteknek a megismerésével viszonyítási pontokat találhat, illetve követhető modelleket 

adaptálhat saját életútjának tervezéséhez és szervezéséhez. A tanulóban tudatosul, hogy nehéz 

élethelyzetekben is kialakíthatók cselekvési tervek, lehetőségek. Értékeli a válságos történelmi 

helyzetekben megnyilvánuló bátorság, kitartás, önfeláldozás, segítségnyújtás és szolidaritás 

követésre méltó példáit. A tanuló arra törekszik, hogy az emberi cselekedeteket, életutakat, 

élethelyzeteket, társadalmi folyamatokat és jelenségeket árnyaltan értelmezze. A társadalmakra, 

közösségekre jellemző magatartási és kommunikációs szabályok felismerése a tanuló 

alkalmazkodóképességét fejleszti. 

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

tanulása során a tanuló megismeri az emberiség, a magyarság kulturális örökségének fő elemeit. 

Értékeli a kiemelkedő emberi alkotásokat és értelmezi azok technológiai, tudományos és művészeti 

szerepét. Az egyes történelmi korszakok áttekintése során felismeri az értékteremtő alkotások 

jelentőségét, és elemző gondolkodással feltárja azoknak az életmódra, a mindennapokra gyakorolt 

hatását. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A tanuló megismeri és értékeli az alkotó 

emberi tevékenységek változatos formáit. Értelmezi és elismeri a tudósok, kutatók és művészek 

teljesítményét. Büszke a magyar tudósok, művészek, sportolók és más értékteremtő, alkotó emberek 

kiemelkedő eredményeire, teljesítményeire. Az életmódtörténeti témakörök feldolgozása révén a 

tanuló felismeri, hogy a munkavégzés az egyén, a család és a társadalom létfenntartását biztosítja; 

belátja, hogy a munka sokszor küzdelmekkel jár, ugyanakkor személyiségépítő, társadalmi 

összetartozást is erősítő tevékenység. A történelmi korszakok jellegzetes, egyedi vagy kiemelkedő 

példái kiindulópontként szolgálnak a saját életút tervezésekor, akár a pályaválasztás során is. 

A kerettanterv témakörönként határozza meg a javasolt óraszámot. Ezek összege megfelel az évi 

teljes óraszámnak, amely elegendő a témák ismeretanyagának feldolgozásához és a tanulási 

eredményekhez kapcsolódó kompetenciák elsajátításához. A kerettantervben meghatározott tanulási 

tartalmak azonban átlagos esetben a javasolt órakeret kb. 80%-ában feldolgozhatók. 

A helyi tanterv alapján a tanár a kerettantervből évente két témát mélységelvű feldolgozásra jelöl ki, 

amelyre több idő, a javasolt időkereten felül összesen további 6–10 óra tervezhető. Ezeknek legalább 

70%-a magyar történelmi témájú legyen. A mélységelvű tanítás lehetőséget ad az adott téma 

részletesebb ismeretekkel, többféle megközelítési móddal és tevékenységgel történő feldolgozására. 

A mélységelvű témák esetében nagyobb lehetőség nyílik a projektmunkára, illetve a múzeumi órák 

és a témával kapcsolatos tanulmányi kirándulások szervezésére. 

A Témakörönként megjelenő tantervi táblázatok magukba foglalják a hozzájuk tartozó Témákat, a 

konkrétabb tartalmakat feltüntető Altémákat, valamint az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak 

és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és 

topográfiai adatokat. Minden fogalmi elem csak egyszer fordul elő, annál a témakörnél, ahol kötelező 

elemként először szerepel a tantervben. A táblázat utolsó oszlopában feltüntetett Fejlesztési feladatok 

teljesítésével valósulnak meg az előírt tanulási eredmények. 

A táblázat alatt témakörönként felsorolt Javasolt tevékenységek nem kötelező elemei a tantervnek, de 

eredményessé tehetik a tananyag feldolgozását és a szaktanári munkát. Ezek köre természetesen 

bővíthető különféle tanulási eljárásokkal, módszerekkel. 

A középiskolai történelemtanítás és -tanulás célja, hogy a tanulóban a történettudomány, valamint a 

hagyomány által legfontosabbnak elismert történelmi tények és folyamatok, szereplők és események 

ismeretének segítségével alakuljon ki önálló világkép és magyar identitástudat.  Szerezzen mélyebb 

ismereteket a magyar és az egyetemes történelem legfontosabb jelenségeiről és fordulópontjairól, 

tudjon azonosulni a keresztény alapú magyar és európai kultúra értékeivel, legyen képes társadalmi 

és kulturális téren hatékony, árnyalt kommunikációra. A történelemtanulás során végzett változatos 

tevékenységek révén alakuljon ki a tanulóban a múltról, illetve a társadalmi kérdésekről való árnyalt 

gondolkodás. 



 

 

A középiskolai történelemtanítás az általános iskolában elsajátított ismeretekre és kompetenciákra 

épül. Míg az általános iskolában a történetek elbeszélése, a régebbi korok és történelmi szereplők 

szemléletes bemutatása az elsődleges, a középiskolai történelemtanításban mindez kiegészül a 

források feldolgozásával, történelmi helyzetek és folyamatok több szempontú elemzésével, a 

problémák azonosításával és megtárgyalásával. Az önálló információgyűjtés és –feldolgozás, a 

történeti jelenségek értelmezése, elemzése, a különböző érvek mérlegelése, valamint a 

következtetések levonása együttesen segíti a történelmi szemléletmód kialakulását. A tantárgy 

tanulásának élményszerűségét már nemcsak a történetek izgalma vagy az érdekes feladatok nyújtják, 

hanem azok az elemzések, viták, felismerések is, amelyek az egyes témák, problémák feldolgozása 

során felmerülnek. 

A tantárgy tantervének középpontjában a magyarság, a magyar nemzet és Magyarország története áll. 

A témakörök mintegy kétharmada a magyar történelemhez kapcsolódik. Ez az egyes témák 

részletezettségén túl abban is megmutatkozik, hogy az általános iskolai kerettantervhez hasonlóan 

több általános európai jelenség bemutatásánál magyar és külföldi példák egyaránt előkerülnek. 

Ugyanakkor az általános iskolainál nagyobb tér jut Magyarország, illetve a magyar nemzet történetét 

befolyásoló európai és globális folyamatok és jelenségek bemutatására. Ezek eredményeként a tanuló 

a magyar történelmi jelenségeket konkrét egyetemes történelmi helyzetekhez viszonyítva 

tanulmányozhatja. Ez hozzásegíti őt, hogy megértse és méltányolja a magyarság, a magyar nemzet, 

illetve Magyarország sajátos helyzetéből adódó jelenségeket, folyamatokat és törekvéseket, így 

alakulhat ki benne a tényeken alapuló reális és pozitív nemzettudat. Alapvető cél annak érzékeltetése, 

hogy a magyar nemzet történelmére számos nemzetiség és közösség (pl. német, zsidó) együttélése is 

hatást gyakorolt. Fontos cél a magyarországi kisebbségek és nemzetiségek történetének bemutatása, 

valamint kiemelt cél a határainkon túl kisebbségbe szorult magyarok történelmének átfogó 

megismertetése. 

A középiskolai történelemtanulás motiválja a tanulót arra, hogy felnőttként, a középiskola befejezése 

után is érdeklődjék a történelem, illetve közéleti kérdések iránt. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy az 

iskolából kikerülve hazáját szerető, a történelmi hagyományokat örökítő, demokratikus 

gondolkodású, kisebb-nagyobb közösségeiért felelősséget vállaló polgárrá; a társadalom tevékeny és 

önálló tagjává váljék. 

A 9–12. évfolyamok tanterve spirális módon épül az 5–8. évfolyamokéra, és nem ismétli 

automatikusan azokat. Természetesen a magyar és az egyetemes történelemnek meghatározó 

folyamatai, jelenségei vagy eseményei az általános iskola után a középiskolában is előkerülnek, mivel 

a hozzájuk kapcsolódó mélyebb ismeretek, illetve a témák forrás- és problémaközpontú 

tárgyalásmódja a középiskolai korosztály számára válik részletesebben hozzáférhetővé. 

A kerettanterv évenként 6–9 témakör feldolgozását írja elő; az egyes témakörök 2–6 témát foglalnak 

magukba.  A kerettanterv pontos témaleírásai tartalmazzák azokat az ismereteket, amelyeknek a 

tanítása minden iskolában kötelező, ugyanakkor lehetőséget adnak esetleges új témák és tartalmak 

bevezetésére a helyi tantervben. 

Egy-egy téma feldolgozásához minimálisan 2–6 tanóra szükséges. Miközben az éves időkeret a 

korábbi tantervekhez képest nem változott, a minimálisan kötelező témák, fogalmak és egyéb lexikai 

egységek száma a korábbiakhoz képest csökkent. Mindez időt és alkalmat ad a tevékenységalapú 

tanulásra, az ismeretek alkalmazására, a kompetenciák fejlesztésére, a kooperatív tanulási technikák 

alkalmazására, továbbá a helyi tantervben megfogalmazott helytörténeti vagy egyéb témák tantervbe 

való beépítésére. Így marad idő speciális foglalkozások (pl. múzeumi, könyvtári órák, közös 

filmnézés) szervezésére, illetve tantárgyközi projektek megvalósítására is. 

Az egyes témakörökhöz kapcsolódó Fogalmak és adatok/Lexikák címszó alatt a kötelezően 

elsajátítandó fogalmakat, személyeket, kronológiai és topográfiai adatokat soroljuk fel. Az 

egyértelműség kedvéért valamennyi olyan általános iskolában szereplő fogalmi elemet feltüntettünk 

itt is, ami az adott középiskolai témakörhöz kapcsolható, értelmezése tovább mélyíthető. Ezeket 

aláhúzással jelöltük. Az idegen személynevek a tantervben teljes névvel szerepelnek, de a diákoktól 

csak a vezetéknevek ismerete és pontos helyesírása várható el. 



 

 

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. 

ISMERETSZERZÉS ÉS FORRÁSHASZNÁLAT 

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

– önállóan tud használni általános és történelmi, nyomtatott és digitális információforrásokat 

(tankönyv, kézikönyvek, szakkönyvek, lexikonok, képzőművészeti alkotások, könyvtár és egyéb 

adatbázisok, filmek, keresők); 

– önállóan információkat tud gyűjteni, áttekinteni, rendszerezni és értelmezni különböző 

médiumokból és írásos vagy képi forrásokból, statisztikákból, diagramokból, térképekről 

nyomtatott és digitális felületekről; 

– tud forráskritikát végezni, és különbséget tenni a források között hitelesség, típus és 

szövegösszefüggés alapján; 

– képes azonosítani a különböző források szerzőinek a szándékát, bizonyítékok alapján értékeli egy 

forrás hitelességét; 

– képes a szándékainak megfelelő információkat kiválasztani különböző műfajú forrásokból; 

– összehasonlítja a forrásokban talált információkat saját ismereteivel, illetve más források 

információival és megmagyarázza az eltérések okait; 

– képes kiválasztani a megfelelő forrást valamely történelmi állítás, vélemény alátámasztására vagy 

cáfolására. 

TÁJÉKOZÓDÁS IDŐBEN ÉS TÉRBEN 

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

– ismeri a magyar és az európai történelem tanult történelmi korszakait, időszakait, és képes azokat 

időben és térben elhelyezni;  

– az egyes események, folyamatok idejét konkrét történelmi korhoz, időszakhoz kapcsolja vagy 

viszonyítja, ismeri néhány kiemelten fontos esemény, jelenség időpontját, kronológiát használ és 

készít; 

– össze tudja hasonlítani megadott szempontok alapján az egyes történelmi korszakok, időszakok 

jellegzetességeit az egyetemes és a magyar történelem egymáshoz kapcsolódó eseményeit; 

– képes azonosítani a tanult egyetemes és magyar történelmi személyiségek közül a kortársakat; 

– felismeri, hogy a magyar történelem az európai történelem része, és példákat tud hozni a magyar 

és európai történelem kölcsönhatásaira; 

– egyszerű történelmi térképvázlatot alkot hagyományos és digitális eljárással. 

– a földrajzi környezet és a történeti folyamatok összefüggéseit példákkal képes alátámasztani; 

– képes különböző időszakok történelmi térképeinek összehasonlítására, a történelmi tér 

változásainak és a történelmi mozgások követésére megadott szempontok alapján a változások 

hátterének feltárásával. 

SZAKTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓ 

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

– képes a történelmi jelenségeket általános és konkrét történelmi fogalmak, tartalmi és értelmező 

kulcsfogalmak felhasználásával értelmezni és értékelni; 



 

 

– fel tud ismerni fontosabb történelmi fogalmakat, meghatározás alapján; 

– képes kiválasztani, rendezni és alkalmazni az azonos korhoz, témához kapcsolható fogalmakat; 

– össze tudja foglalni rövid és egyszerű szaktudományos szöveg tartalmát;  

– képes önállóan vázlatot készíteni és jegyzetelni;  

– képes egy-egy korszakot átfogó módon bemutatni; 

– történelmi témáról kiselőadást, digitális prezentációt alkot és mutat be; 

– történelmi tárgyú folyamatábrákat, digitális táblázatokat, diagramokat készít, történelmi, 

gazdasági társadalmi és politikai modelleket vizuálisan is meg tud jeleníteni; 

– megadott szempontok alapján történelmi tárgyú szerkesztett szöveget (esszét) tud alkotni, 

amelynek során tételmondatokat fogalmaz meg, szövegtömörítés és átfogalmazás segítségével, 

állításait több szempontból indokolja és következtetéseket von le; 

– társaival képes megvitatni történelmi kérdéseket, amelynek során bizonyítékokon alapuló érvekkel 

megindokolja a véleményét, és választékosan reflektál mások véleményére, árnyalja saját 

álláspontját. 

TÖRTÉNELMI GONDOLKODÁS 

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

– képes felismerni, megfogalmazni és összehasonlítani különböző társadalmi és történelmi 

problémákat, értékrendeket, jelenségeket, folyamatokat;  

– a tanult ismereteket problémaközpontúan tudja rendezni,  

– hipotéziseket alkot történelmi személyek, társadalmi csoportok és intézmények viselkedésének 

mozgatórugóiról; 

– önálló kérdéseket fogalmaz meg történelmi folyamatok, jelenségek és események feltételeiről, 

okairól és következményeiről; 

– önálló véleményt tud alkotni történelmi eseményekről, folyamatokról, jelenségekről és 

személyekről; 

– képes különböző élethelyzetek, magatartásformák megfigyelése által következtetések levonására, 

erkölcsi kérdéseket is felvető történelmi helyzetek felismerésére és megítélésére;  

– a változás és a fejlődés fogalma közötti különbséget ismerve képes felismerni és bemutatni azokat 

azonos korszakon belül, vagy azokon átívelően; 

– képes összevetni, csoportosítani és súlyozni az egyes történelmi folyamatok, jelenségek, 

események okait, következményeit, és ítéletet alkotni azokról, valamint a benne résztvevők 

szándékairól; 

– összehasonlít különböző, egymáshoz hasonló történeti helyzeteket, folyamatokat, jelenségeket; 

– 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 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 jellemzőit és a 19. század 

főbb politikai eszméit, valamint felismeri a hasonlóságot és különbséget azok mai formái között. 

9. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Civilizáció és államszervezet az ókorban 18 

Vallások az ókorban   8 

Hódító birodalmak 10 

A középkori Európa 15 

A magyar nép eredete és az Árpád-kor 20 

A középkori Magyar Királyság fénykora 20 

Mélységelvű témák: 

A keresztény magyar állam alapítása 

Mit örököltünk az ókori népektől? 

 

  4 

  4 



 

 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   9 

TÉMAKÖR: Civilizáció és államszervezet az ókorban 18 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 

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. 

 

– Az állam 

szerepének 

bemutatása 

Hammurapi 

törvényeinek 

elemzésén keresztül. 

– Az ókori 

civilizációk 

jelentőségének és 

kulturális hatásainak 

felismerése. 

– Az ókori 

civilizációk 

azonosítása 

térképen. 

– Az ókori 

civilizációk 

kulturális és vallási 

jellemzőinek 

bemutatása. 

– A különböző 

civilizációk közötti 

különbségek 

azonosítása. 

– Pannónia 

jelentősebb 

városainak 

azonosítása. 

– A római jog 

alapelveinek 

felidézése és 

azonosítása. 

– Az athéni 

demokrácia és a 

római köztársaság 

működésének 

bemutatása. 

– A Periklész-kori 

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. 

– Köztársaságból 

egyeduralom: 

Caesar és 

Augustus. 

Topográfia: 

Mezopotámia, Babilon, 

Egyiptom, Nílus, 

Olümpia, Athén, 

Alexandria, Itália, Róma, 

Római Birodalom, 

Pannónia, Aquincum, 

Savaria, Jeruzsálem. 

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. 

JAVASOLT 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 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Politeizmus 

és 

monoteizmus 

– A politeizmus 

az ókori 

Keleten. 

– Görög és 

római istenek. 

– A zsidó 

monoteizmus. 

Fogalmak: politeizmus, 

monoteizmus, zsidó 

vallás, 

Ószövetség/Héber 

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, 

– 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, 

A 

kereszténysé

g kezdete 

– Jézus tanításai. 

– A páli 

fordulat. 

– Keresztény-

üldözések, a 

kereszténység 

elterjedése a 

Római 

Birodalomban. 



 

 

– A 

Szentháromsá

g-tan. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 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, 

– 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. 



 

 

Német-római 

Császárság. 

JAVASOLT 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  15 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, 

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, 

– 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, 

Az egyházi 

rend 

– Az egyházi 

hierarchia, az 

egyházi 

intézményrendszer

. 

– Az 

egyházszakadás és 

a 11. századi 

reform. 

– A szerzetesség. 

– Az eretnekség. 

– Kultúra és oktatás, 

a középkori 

egyetemek. 

– Román és gótikus 

építészet – európai 

és magyar példák. 

A nemesi rend – Az uralkodói 

hatalom és korlátai 

(hűbériség, 

rendiség). 

– Lovagi eszmény 

és lovagi kultúra. 

– A keresztes 

hadjáratok 

eszméje. 



 

 

A polgárok 

világa 

– A középkori város 

és lakói. 

– A város 

kiváltságai 

(magyar példák 

alapján). 

– A céhek. 

– A helyi és 

távolsági 

kereskedelem. 

– A reneszánsz 

építészet (európai 

és magyar példák). 

Firenze, Hanza 

kereskedelmi hálózat, 

Szentföld. 

ábrák és szöveges 

források alapján, 

kitérve a zsidóság 

városiasodásban 

játszott szerepére, 

valamint az 

antijudaista 

törekvésekre. 

– A céhek működésének 

jellemzése források 

alapján. 

JAVASOLT 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 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, 

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. 

– 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 

Az 

államalapítás 

– Géza és I. (Szent) 

István 

államszervező 

tevékenysége. 

– A 

földbirtokrendszer 

és a 

vármegyeszerveze

t. 



 

 

– Az 

egyházszervezés. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 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 

– A 14–15. századi 

magyar 

uralkodók 

politikai 

pályájának 

felidézése. 

– Érvekkel 

alátámasztott 

vélemény 

megfogalmazása 

az egyes 

személyek 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. 

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. 

cselekedeteiről, 

döntéseiről. 

– A késő 

középkori 

magyar állam és 

az Oszmán 

Birodalom főbb 

összecsapásainak 

felidézése. 

– Annak 

értékelése, hogy 

az Oszmán 

Birodalom 

terjeszkedő 

politikája milyen 

hatást gyakorolt 

a magyar 

történelemre. 

– Mátyás hatalom-

gyakorlásának 

jellemzése. 

– A reneszánsz 

kultúra 

bemutatása 

Mátyás 

udvarában. 

– A 14–15. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

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. 

JAVASOLT 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. 

10. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A kora újkor 18 



 

 

A török hódoltság kora Magyarországon 15 

A felvilágosodás kora 10 

Magyarország a 18. században 15 

Új eszmék és az iparosodás kora   8 

A reformkor 15 

A forradalom és szabadságharc 12 

Mélységelvű témák: 

A török kor emlékei Magyarországon 

Magyarország nemzetiségei a 18. században és napjainkban 

 

  4 

  4 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   7 

TÉMAKÖR: A kora újkor 18 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. 

 

Kronológia: 1492-től az 

újkor, 1492 Amerika 

felfedezése, 1517 a 

reformáció kezdete, 

1545 a tridenti zsinat 

− A felfedezők 

céljainak és útjainak 

bemutatása 

tematikus 

térképeken. 

− Információk 

gyűjtése a kialakuló 

világkereskedelem 

új útvonalairól, 

fontosabb 

termékeiről és 

szereplőiről. 

− Az új 

munkaszervezési 

formák bemutatása 

és összehasonlítása a 

céhes iparral. 

− Az európai régiók 

közötti gazdasági és 

társadalmi 

különbségek 

felismerése. 

− A reformáció 

okainak és 

következményeinek 

bemutatása. 

− A katolikus és a 

protestáns tanítások 

és egyházszervezet 

összehasonlítása. 

− A reformáció egyes 

irányzatai 

terjedésének 

nyomon követése 

térképen. 

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. 

megnyitása, 1568 a 

tordai határozat, 

1648 a vesztfáliai 

békék.  

 

Topográfia: 

Spanyolország, India, 

London, 

Párizs/Versailles, 

Sárospatak. 

− 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. 

JAVASOLT 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  15 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 

− A török 

hadjáratoknak és 

az ország három 

részre 

szakadásának 

bemutatása 

térképeken. 

− A végvári élet 

felidézése 

különböző 

források (képek, 

irodalmi 

alkotások és 

filmek) alapján. 

− A három részre 

szakadt ország 

gazdasági 

lehetőségeinek és 

szerepének 

értelmezése 

adatok, 

A két magyar 

állam 

− A Magyar 

Királyság a 

Habsburg 

Birodalomban: 

rendi és 

abszolutista 

törekvések, 

konfliktusok. 

− Az Erdélyi 

Fejedelemség 

viszonylagos 



 

 

önállósága és 

aranykora. 

vasvári béke, 1686 

Buda visszafoglalása, 

1699 karlócai béke.  

 

Topográfia: Mohács, 

Kőszeg, Eger, 

Szigetvár, Habsburg 

Birodalom, Erdélyi 

Fejedelemség, 

Hódoltság, Magyar 

Királyság (királyi 

Magyarország), 

Pozsony, 

Gyulafehérvár, Bécs. 

grafikonok, 

diagramok 

alapján. 

− A török hódoltság 

hosszú távú 

hatásainak 

azonosítása. 

− A 16-17. századi 

magyar 

történelmet 

megjelenítő 

fontos kulturális 

alkotások 

azonosítása. 

A török kiűzése és 

a török kor 

mérlege 

− Magyarország az 

európai 

munkamegosztásba

n. 

− Háborús békeévek: 

másfél évszázad 

hódoltság és az 

ország pusztulása. 

− A török kiűzése. 

JAVASOLT 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 10 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A 

felvilágosodás 

− Tapasztalat és 

értelem − a 

felvilágosodás 

új világképe. 

− A 

felvilágosodás 

államelméletei. 

− 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. 

 

− 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 

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. 

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. 

elvek 

azonosítása. 

− A forradalmi 

gondolat és a 

legitimitás 

eszméjének 

értelmezése, 

azonosítása. 

JAVASOLT 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: Magyarország a 18. században 15 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.  

 

− 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. 

Magyarország 

újranépesülése 

és 

újranépesítése 

− A belső vándorlás, 

a szervezett 

betelepítés és az 

öntevékeny 

betelepülés. 

− A többnyelvű és 

többvallású ország. 

− Gazdaság és 

életmód. 

A felvilágosult 

abszolutizmus 

reformjai 

− A Pragmatica 

Sanctio. 

− A felvilágosult 

abszolutizmus 

céljai. 

− Mária Terézia: 

együttműködés és 

reform. 



 

 

− II. József 

reformpolitikája és 

kudarca. 

Topográfia: 

Temesvár, 

Határőrvidék, 

Poroszország. 

− A 18. századi 

Magyarország legfőbb 

kulturális 

eredményeinek 

azonosítása. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: Az új eszmék és az iparosodás kora 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

Liberalizmus, 

nacionalizmus 

és 

konzervativizmu

s 

− Liberalizmus: 

jogegyenlőség és 

alkotmányosság. 

− Nacionalizmus: 

nemzetépítés és 

nemzetállam. 

− Konzervativizmus: szerves 

reform és a forradalom 

elutasítása. 

Fogalmak: 

liberalizmus, 

nacionalizmus, 

nemzetállam, 

konzervativizmus, 

reform, ipari 

forradalom, 

munkanélküliség, 

tömegtermelés, 

szegregáció. 

 

Személyek: James 

Watt, Thomas Edison, 

Henry Ford.  

 

Topográfia: 

Manchester, New 

York. 

− A 19. század 

politikai 

eszméinek 

azonosítása 

szöveges 

források 

alapján. 

− Az iparosodás 

hullámainak 

azonosítása és 

összevetése. 

− Egy ipari 

nagyváros 

életkörülmé- 

nyeinek 

jellemzése. 

− Az ipari 

forradalmak 

ökológiai 

következmé-

nyeinek 

azonosítása. 

− A 19. századi 

demográfiai 

változások 

okainak 

feltárása. 

Az ipari 

forradalom 

hullámai 

− Az első hullám: textilipar, 

bányászat, kohászat. 

− A közlekedés forradalma. 

− A második hullám: 

elektronika és vegyipar. 

− A gyár és a futószalag. 

− Az ipari forradalmak 

társadalmi és környezeti 

hatásai. 

JAVASOLT 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 15 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, 

jobbágyfelszabadítás

, örökváltság. 

 

Személyek: József 

nádor, Klemens 

Metternich, 

Wesselényi Miklós, 

Széchenyi István, 

Kölcsey Ferenc, 

Deák Ferenc, 

Kossuth Lajos, 

Ganz Ábrahám. 

 

Kronológia: 1830–

1848 a reformkor, 

1830 a Hitel 

megjelenése, 1844 

törvény a magyar 

államnyelvről. 

 

Topográfia: Pest-

Buda. 

− 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. 

JAVASOLT 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 12 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 

nemzetiségekkel

. 

− A tavaszi 

hadjárat. 

− A Függetlenségi 

nyilatkozat, 

kísérlet az 

önálló állam 

megteremtésére. 

− A 
szabadságharc 
leverése és a 
megtorlás. 

JAVASOLT 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) 

Történelmi ismeretek 

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 

– ismeri és értékeli a magyar nemzetnek a polgári átalakulás és nemzeti függetlenség elérésére tett 

erőfeszítéseit az 1848–1849-es forradalmat és szabadságharcot követő időszakban; a kor 

kiemelkedő magyar politikusait és azok nézeteit, véleményt tud formálni a kiegyezésről; 

– fel tudja idézni az első világháború előzményeit, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

értékeli a háborúkat lezáró békék tartalmát, és felismeri a háborúnak a 20. század egészére 

gyakorolt hatását; 

– bemutatja az első világháború magyar vonatkozásait, a háborús vereség következményeit; 

példákat tud hozni a háborús helytállásra; 

– képes felidézni azokat az okokat és körülményeket, amelyek a történelmi Magyarország 

felbomlásához vezettek; 

– tisztában van a trianoni békediktátum tartalmával és következményeivel, be tudja mutatni az 

ország talpra állását, a Horthy-korszak politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait, 

felismeri a magyar külpolitika mozgásterének korlátozottságát; 

– össze tudja hasonlítani a nemzetiszocialista és a kommunista ideológiát és diktatúrát, példák 

segítségével bemutatja a rendszerek embertelenségét és a velük szembeni ellenállás formáit; 

– képes felidézni a második világháború okait, a háború jellemzőit és fontosabb fordulópontjait, 

ismeri a holokausztot és a hozzávezető vezető okokat; 

– bemutatja Magyarország revíziós lépéseit, a háborús részvételét, az ország német megszállását, a 

magyar zsidóság tragédiáját, a szovjet megszállást, a polgári lakosság szenvedését, a hadifoglyok 

embertelen sorsát; 

– össze tudja hasonlítani a nyugati demokratikus világ és a kommunista szovjet blokk politikai és 

társadalmi berendezkedését, képes jellemezni a hidegháború időszakát, bemutatni a gyarmati 

rendszer felbomlását és az európai kommunista rendszerek összeomlását; 

– bemutatja a kommunista diktatúra magyarországi kiépítését, működését és változatait, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc okait, eseményeit, és hőseit, összefüggéseiben szemléli a 

rendszerváltoztatás folyamatát, felismerve annak történelmi jelentőségét; 

– bemutatja a gyarmati rendszer felbomlásának következményeit, India, Kína és a közel-keleti régió 

helyzetét és jelentőségét; 



 

 

– ismeri és reálisan látja a többpólusú világ jellemzőit napjainkban, elhelyezi Magyarországot a 

globális világ folyamataiban; 

– bemutatja a határon túli magyarság helyzetét, a megmaradásért való küzdelmét Trianontól 

napjainkig; 

– ismeri a magyar cigányság történetének főbb állomásait, bemutatja jelenkori helyzetét; 

– ismeri a magyarság, illetve a Kárpát-medence népei együttélésének jellemzőit, példákat hoz a 

magyar nemzet és a közép-európai régió népeinek kapcsolatára, különös tekintettel a visegrádi 

együttműködésére; 

– ismeri hazája államszervezetét, választási rendszerét. 

11. évfolyam 

Témakör Óraszám 

A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése   6 

A dualizmus kori Magyarország 15 

A nagy háború 14 

Az átalakulás évei 13 

A két világháború között   8 

A Horthy-korszak 12 

A második világháború 18 

A két világrendszer szembenállása   6 

Mélységelvű témák: 

A trianoni békeszerződés hatásai 

A XX. századi tudomány és technika vívmányai 

 

  6 

  6 

Rendszerezés, ismétlés, gyakorlás   4 

TÉMAKÖR: A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése 6 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 

− 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. 

polgárháború, 1868 a 

Meidzsi-restauráció, 

1871 Németország 

egyesítése.  

 

Topográfia: 

Németország, Japán. 

JAVASOLT 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 15 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A kiegyezés és 

a dualizmus 

rendszere 

− A kiegyezés és okai.  

− A közös ügyek 

rendszere. 

− A magyar 

államszervezet. 

− 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 

adatsorok, 

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. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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 14 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

Az első 

világháború 

előzményei 

− A gyarmatosítás 

okai és céljai. 

− Az imperializmus – 

a terjeszkedő tőke.  

− Nagyhatalmi 

érdekek és 

konfliktusok. 

− Az Osztrák-Magyar 

Monarchia helyzete 

– balkáni 

konfliktusok. 

Fogalmak: 

villámháború, 

front, állóháború, 

hátország, antant, 

központi 

hatalmak, 

hadigazdaság, 

hadifogság. 

 

Személyek: II. 

Vilmos, II. 

Miklós, IV. 

Károly. 

 

− 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, 

Az első 

világháború 

− A világháború 

kitörése. 

− A hadviselő felek és 

a frontok. 



 

 

− Oroszország és a 

központi hatalmak 

összeomlása. 

Kronológia: 

1914. június 28. a 

szarajevói 

merénylet, 1914–

1918 az első 

világháború. 

 

Topográfia: Brit 

Birodalom, 

Szarajevó, 

Doberdó, 

Románia, Szerbia, 

Olaszország. 

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 

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. 

JAVASOLT 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 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.  

Fogalmak: bolsevik, 

szovjet, örmény 

népirtás, 

egypártrendszer, 

Kommunisták 

Magyarországi 

Pártja (KMP), 

tanácsköztársaság, 

vörösterror, Lenin-

fiúk,  ellenforradalo

m, fehér 

különítményes 

− Közép-Európa első 

világháború előtti 

és utáni térképének 

összehasonlítása, a 

területi változások 

azonosítása és 

indoklása. 

− A bolsevik 

hatalomátvétel és a 

lenini 

proletárdiktatúra 

működésének 



 

 

− Az olasz fasizmus. megtorlások, “vörös 

térkép,” kisantant, 

jóvátétel, 

Népszövetség, 

kisebbségvédelem, 

revízió, Rongyos 

Gárda. 

 

Személyek: Kemal 

Atatürk, Vlagyimir I. 

Lenin, Woodrow 

Wilson, Georges 

Clemenceau, Benito 

Mussolini, Károlyi 

Mihály, Kun Béla, 

Horthy Miklós, 

Apponyi Albert. 

 

Kronológia: 1917 a 

bolsevik 

hatalomátvétel, 

1918. október 31. 

forradalom 

Magyarországon, 

1919. március – 

augusztus. a 

tanácsköztársaság, 

1920. június 4. a 

trianoni 

békediktátum. 

 

Topográfia: 

Kárpátalja, Felvidék, 

Délvidék, 

Burgenland, 

Csehszlovákia, 

Jugoszlávia, 

Ausztria, trianoni 

Magyarország. 

 

bemutatása és 

értékelése források 

alapján. 

− Magyarország 

megszállásának 

áttekintése 

térképek, szöveges 

források 

segítségével. 

− A Károlyi-időszak 

kormányzati 

tevékenységének 

értékelése. 

− A magyarországi 

proletárdiktatúra 

működésének 

elemzése források 

alapján. 

− Az első 

világháborút 

követő területi és 

etnikai változások 

áttekintése 

térképen. 

− A trianoni 

békediktátum 

okainak feltárása. 

− A trianoni 

békediktátum 

értékelése a 

győztes hatalmak 

közép-európai 

politikájának 

tükrében. 

− 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 

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. 

− 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. 



 

 

veszteségeinek 

összehasonlítása. 

JAVASOLT 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. 

TÉMAKÖR: A két világháború között 8 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. 

JAVASOLT 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 12 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. 

 



 

 

− A magyar 

külpolitika 

céljainak, 

lehetőségeinek és a 

revízió 

eredményeinek 

értékelése, 

elemzése térkép és 

statisztikai adatok 

alapján. 

JAVASOLT 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 18 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési feladatok 

A 

tengelyhatalma

k 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, 

− 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 

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 

megsemmisítésére 

Európában. 

− A magyarországi 

zsidótörvények.  

− A magyar 

holokauszt. 

− Felelősség és 

embermentés.  

Sztehlo Gábor, 

Richter Gedeon. 

 

Kronológia: 1938 az 

első zsidótörvény, 

1939 a második 

zsidótörvény, 1939–

45 a második 

világháború, 1939. 

szeptember 1. 

Lengyelország 

lerohanása, 1940 a 

második bécsi döntés, 

1941. április 

Jugoszlávia 

megtámadása, 1941. 

június 22. a 

Szovjetunió 

megtámadása; 1941. 

június 27. 

Magyarország 

deklarálja a 

hadiállapot beálltát, 

1941. december 7. 

Pearl Harbor 

bombázása, 1941 a 

harmadik 

zsidótörvény, 1943. 

január vereség a 

Donnál, 1943. február 

a sztálingrádi csata 

vége, 1944. március 

19. Magyarország 

német megszállása, 

1944. 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-

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 

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). 



 

 

kanyar, Kamenyec 

Podolszk Árpád-

vonal, Auschwitz, 

Újvidék, Drezda, 

Szolyva. 

JAVASOLT 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 6 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 

− 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 

A hidegháború 

 

− A szuperhatalmak 

versengése: 

fegyverkezés, 

űrprogram, 

propaganda. 

− A szembenállás és 

enyhülés hullámai. 

− Hidegháborús 

konfliktusok 



 

 

(Korea, Szuez, 

Kuba, Vietnam, 

Afganisztán). 

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.  

politikai 

rendszerének 

összehasonlítása. 

A gyarmatok 

felszabadulása 

− India függetlenné 

válása. 

− Kommunista 

fordulat Kínában. 

− A 

gyarmatbirodalma

k felbomlása. 

− Izrael 

megalapítása. 

JAVASOLT 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. 

12. évfolyam 

Témakör Óraszám 

Háborútól forradalomig 10 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc   7 

A kádári diktatúra   7 

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 

Mélységelvű témák: 

Környezetvédelem ma és holnap 

Történetek és visszaemlékezések a lakóhely XX. századi történelméből 

 

  5 

  5 

Ismétlés, felkészülés az érettségire 21 

TÉMAKÖR: Háborútól forradalomig 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 

Kommunista Párt, 

− Magyarország 

szovjetizálása főbb 

jellemzőinek 

bemutatása. 



 

 

− A történelmi 

berendezkedés 

felszámolása: 

földosztás, 

népbíróságok, 

köztársaság. 

− A korlátozott 

többpártrendszer: 

választások 

1945, 1947. 

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. 

JAVASOLT 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 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. 

JAVASOLT 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 7 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. 

Fogalmak: Magyar 

Szocialista 

Munkáspárt 

(MSZMP), 

munkásőrség, 

– A megtorlás 

mértékének és 

jellegének 

vizsgálata. 



 

 

− Az erőszakos 

téeszesítés – a 

mezőgazdaság 

szocialista 

átszervezése. 

− Hamis társadalmi 

béke – a kádári alku. 

− Az elnyomás változó 

formái. 

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 „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 

„gulyáskommunizmu

s”. 

− Népesedési 

folyamatok. 

− Kultúrpolitika, 

korlátozott 

nyilvánosság. 

JAVASOLT 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 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. 

– A fogyasztói 

társadalom és a 

jóléti állam 

jellemzőinek és 

problémáinak 

felidézése. 

– A társadalom, a 

demográfia és az 

életmód 

jellegzetességeinek 

bemutatása a 

nyugati világban. 

– A tömegkultúra 

jelenségeinek 

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. 

 

Kronológia: 1975 

a helsinki 

értekezlet, 1989 a 

berlini fal 

lebontása, 

rendszerváltoztatá

s Közép-

Európában, 1991 

a Szovjetunió 

felbomlása, 

1991–95 a 

délszláv háború. 

 

Topográfia: 

Szlovákia, 

Ukrajna. 

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 kétpólusú világ 

megszűnése 

− Németország 

újraegyesítése – a 

magyar 

szerepvállalás. 

− A Szovjetunió 

felbomlása. 

− A kommunista 

diktatúrák bukása 

Közép-Európában. 

− Jugoszlávia 

felbomlása, a 

délszláv háború. 

JAVASOLT 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 8 óra 

ISMERETEK ÉS FEJLESZTÉSI FELADATOK: 

RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK 

  Témák Altémák Fogalmak és 

adatok/Lexikák 

Fejlesztési 

feladatok 

A Kádár-rendszer 

végnapjai 

− Az adósságválság 

kialakulása és 

következményei. 

− Az állampárt 

válsága: 

reformkommunisták 

és a 

keményvonalasok. 

− Az ellenzék 

megszerveződése 

− Az 1989-es év főbb 

politikai eseményei, 

a tárgyalásos 

forradalom; 

alkotmánymódosítás

. 

− A harmadik Magyar 

Köztársaság 

kikiáltása. 

Fogalmak: 

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, 

− A szocializmus 

válságának 

elemzése (külső 

és belső tényezők 

feltárása) 

Magyarországon. 

− A magyarországi 

rendszerváltoztatás 

főbb állomásainak 

felidézése. 

− A gazdasági 

rendszerváltoztatás 

legfontosabb 

kérdéseinek 

áttekintése és 

értékelése. 

− A gazdaság és a 

társadalom 

átalakulása főbb 



 

 

A 

rendszerváltoztatás 

−  Az új pártok – 

különböző 

ideológiák. 

− Az 1990. évi 

parlamenti és 

önkormányzati 

választás. 

− Az Antall-kormány 

megalakulása. 

− A 

rendszerváltoztatás 

ellentmondásai: 

alkuk és 

kompromisszumok 

(az elmaradt 

elszámoltatás). 

Alkotmánybíróság, 

sarkalatos törvények, 

népszavazás. 

 

Személyek: Pozsgay 

Imre, Németh 

Miklós, Horn Gyula, 

Antall József, Göncz 

Árpád, Orbán Viktor. 

 

Kronológia: 1987 a 

lakiteleki találkozó, 

1989–1990 a 

rendszerváltoztatás, 

1990 az első szabad 

választások, 1991 a 

szovjet csapatok 

kivonulása 

Magyarországról. 

tendenciáinak 

megfigyelése 

grafikonok és 

adatsorok 

alapján. 

− A kádári 

diktatúra és az új 

demokratikus 

rendszer 

összehasonlítása. 

 

A piacgazdaság 

kiépülése 

− A privatizáció – 

vesztesek és 

nyertesek. 

− A piacgazdaság 

kiépítése – a 

külföldi tőke 

szerepe. 

− A külkereskedelem 

átalakulása. 

− Gazdasági 

szerkezetváltás. 

JAVASOLT 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 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: 

Fogalmak: 

modern kori 

migráció, 

multikulturalizmu

s, párhuzamos 

társadalom, 

népességrobbanás, 

iszlamizmus , 

terrorizmus, 

globalizáció.  

 

– A világgazdaság 

résztvevőinek elhelyezése a 

globális térben. 

– A transznacionális 

vállalatok működésének 

bemutatása konkrét példák 

alapján. 

– A globalizáció előnyeinek 

és hátrányainak, valamint 

kockázatainak összevetése. 

– A többpólusú világ főbb 

jellemzőinek felidézése. 



 

 

Oroszország, 

Kína. 

− Óriásvállalato

k a globális 

térben. 

– 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. 

  

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK: 

– Vita a globalizáció előnyeiről és hátrányairól. 

– A globalizációval kapcsolatos napi hírek gyűjtése és elemzése. 

TÉMAKÖR: Magyarország a 21. században 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. 

Fogalmak: 

közvetett és 

közvetlen 

demokrácia, 

integráció, euró, 

− Az Alaptörvény 

fontosabb 

pontjainak 

felidézése. 



 

 

− A választási 

rendszer. 

Európai Unió, 

Európai Tanács, 

Európai Unió 

Tanácsa, Európai 

Parlament, 

Európai 

Bizottság, 

schengeni 

egyezmény. 

 

Személyek: 

Magyarország 

miniszterelnökei a 

rendszerváltoztatá

s 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. 

− 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? 

JAVASOLT 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 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. 

Fogalmak: 

kitelepítés, Beneš-

dekrétum, 

lakosságcsere, 

− A határon túli 

magyar nemzeti 

közösségek 

küzdelmeinek 



 

 

− Demográfiai jellemzők és 

folyamatok. 

− Az asszimilációs politika 

megnyilvánulásai. 

− Autonómia és kisebbségi 

jogok kérdése. 

− Anyanyelvű oktatás és 

kultúra. 

− Magyarok a nagyvilágban 

– a szórványmagyarság. 

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. 

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. 

JAVASOLT 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. 

 

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Az állampolgári ismeretek tantárgy tanulása hozzájárul a tanuló egyéni és családi szocializációjának 

pozitív alakulásához, az aktív és felelős állampolgári magatartás megalapozásához, a 

szabadságértékek és a társadalmi normák belsővé válásához, nemzeti azonosságtudat és a 

hazaszeretet erősödéséhez, a haza iránti kötelezettségek megismeréséhez, a fenntartható fejlődés 

feltételeinek megértéséhez és a felnőtt szerepekre való eredményes felkészüléséhez. 

A fenntarthatóság és a pénzügyi tudatosság szemléletének és gyakorlatának továbbfejlesztése 

nemcsak a tanuló előzetes tudására épít, hanem a társak értékes gondolatainak megértésére, a 

vélemények, javaslatok megbeszélésére, megvitatására, tervek közös kidolgozására is lehetőség 

nyílik: például a család pénzügyi tervezése, a környezettudatos életvitelt befolyásoló tényezők 

értelmezése, a pénzügyi döntések megfelelő előkészítése, a kockázatvállalás mérlegelése, a tudatos 

fogyasztóvá válás lehetőségei és a vállalkozások mikro- és makrokörnyezetének vizsgálata. A 

rendszerszemlélet és az értelmező gondolkodás érvényesítése, az egyéni, közösségi és társadalmi 

felelősségvállalás tudatosítása kiemelt fejlesztési feladat. 

A tanulás folyamatában ‒ az önálló ismeretszerzés mellett ‒ a tanuló megtapasztalhatja a csoportos 

tanulási módszerek alkalmazásának hatékonyságát, a társas együttműködés személyiségfejlesztő és 

közösségi élményét. 

A tanuló reális jövőképének alakításához, az életpálya-tervezéshez szükséges ismeretek, jártasságok 

és készségek elsajátítása a szocializációs folyamat részévé válik.  

Az állampolgári ismeretek tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat 

az alábbi módon fejleszti: 



 

 

A tanulás kompetenciái: A tanuló az információk gyűjtése, rendszerezése és feldolgozása közben 

megkülönbözteti a lényegest a lényegtelentől, és arra törekszik, hogy hiteles szövegeket használjon 

fel beszámolói elkészítéséhez. Önállóan vagy megadott szempontok alapján képes megkülönböztetni 

egymástól a megalapozott, tudományos hátterű és a hamis következtetéseket tartalmazó leírásokat, 

gondolatsorokat. Az érveléstechnikák alkalmazásával, mások véleményének megismerésével tovább 

fejlődik vitakultúrája. 

A kommunikációs kompetenciák: A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a 

vitahelyzetekben való megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és 

viselkedés társul. A véleménynyilvánítás és a vitakultúra fejlesztése az autonóm magatartás 

kialakulását és a másik ember iránti tiszteletet, a más vélemények mérlegelését egyaránt segíti. 

A digitális kompetenciák: A tanuló információk gyűjtéséhez és rendszerezéséhez használja a 

könyvtári dokumentumokat és az internetet, a beszámolók egy részéhez digitális tartalmakat készít. 

Az önálló és a társas tanulás folyamatában tanári segítséggel körültekintően választja ki az 

ismeretforrásokat, ha szükséges, tanácsot kér vagy tanácsot ad a médiahasználatról. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A tanuló információkat, tényeket, adatokat gyűjt, 

válogat, önállóan vagy társaival együttműködve rendszerez. Társadalmi jelenségeket hasonlít össze, 

összefüggéseket állapít meg, következtetéseket, magyarázatokat fogalmaz meg. A társadalommal, a 

honvédelemmel és az állampolgári feladatokkal kapcsolatban képes a problémák azonosítására, 

releváns kérdéseket alkot, javaslatokat tesz, társaival tervezeteket készít. Nyitott annak átgondolására, 

hogy a tudományos-technológiai fejlődés, a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák és a 

fenntarthatóság kérdésköre miképpen hat életútjára, családjára és hazájára. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A pedagógus vagy a társak orientáló észrevételeit, 

javaslatait és tanácsait figyelembe véve a tanuló képes korrigálni álláspontját, véleményét, valamint 

módosíthatja, átértékelheti, felülbírálhatja döntéseit. A társas tanulás közösségi élménye növeli 

önbizalmát, önbecsülését, egyúttal segíti reális énképének alakulását, és erősíti a közösségért történő 

felelősségvállalást. 

A kooperatív tanulás révén az együttes tevékenység saját élménnyé válik. A tanuló társaival közös 

véleményt alakít ki, javaslatokat fogalmaz meg és terveket készít. A tanulás folyamán sok esetben 

társaival együttműködve dolgoz fel szövegeket, készít beszámolókat, gyűjt információkat, továbbá 

bekapcsolódik egy téma vagy probléma közös megbeszélésébe, ennek során érveket-ellenérveket 

fogalmaz meg. 

A tanulási tevékenységek jellege, a társas tanulás lehetőségei olyan szituációkat és légkört 

teremtenek, amelyek biztosítják a tanuló szorongásmentes önkifejezését, ezek révén támogatják 

véleményének, gondolatainak, érveinek szabad kifejtését, ugyanakkor tudatosítják, hogy saját 

szempontjai csak mások hasonló megnyilvánulásainak tiszteletben tartásával, érveinek megértésével, 

egyeztetésével érvényesülhetnek. 

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

történetét és a település kulturális, néprajzi értékeit megismerve arra törekszik, hogy gazdagítsa a 

helyi társadalom életét. Önállóan és társaival együttműködve újságcikket ír, weboldalt szerkeszt. 

Problémaérzékenység, egyúttal együttműködő, segítő szemlélet jellemzi a projektekben való 

tevékenységét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A mindennapi élethez kapcsolódó 

készségfejlesztés, a hivatali ügyintézés intézményeinek és alapvető eljárásainak megismerése, a 

munkavállaláshoz szükséges ismeretek és készségek megszerzése, fejlesztése elősegíti a tanulónak a 

felnőtt szerepekre való felkészülését. A tanuló javaslatokat fogalmaz meg, tervezeteket készít; mindez 

hozzájárul az innováció iránti nyitottság és igény, valamint a felelősségteljes munkamorál 

megalapozásához. 

A középiskolai képzés záró szakaszában az állampolgári ismeretek tantárgy tanulásával, az életkori 

sajátosságok figyelembevételével, a tanuló – építve az általános iskolában a tantárgy keretében már 

kialakított attitűdre, megszerzett tudásra, képességekre és készségekre – elsajátítja az alapvető 

állampolgári ismereteket, valamint azokat a kompetenciákat és eljárásokat, amelyek a társadalmi 



 

 

részvételéhez, a haza iránti kötelességeinek teljesítéséhez és mindennapi boldogulásához 

szükségesek. 

A 12. évfolyamon a kiemelt – mindegyik témakörben szereplő – fejlesztési feladatok a tanuló 

képességeinek, készségeinek és személyiségének továbbfejlesztését szolgálják: a kommunikációs 

kultúra részeként a véleménynyilvánítás lehetőségeinek biztosításával, az érvelési technikák 

gyakorlásával, a vitakultúra fejlesztésével, a digitális lehetőségek használatával, a rendszerszemlélet 

és a mérlegelő gondolkodás kialakításával, erősítésével. 

A tanuló felismeri a család mint a társadalom alapvető intézményének jelentőségét és szerepét, 

megfogalmazza a párválasztás és a felelős családtervezés szempontjait, a gyermekvállalás 

fontosságát és demográfiai jelentőségét, valamint kiemeli a családi szocializációnak az életutat 

befolyásoló funkcióját.  

A tanuló értelmezi a nemzeti identitás alkotóelemeit, megfogalmazza a hazafiság kifejezésének 

lehetőségeit, személyiségébe beépülnek a hazaszeretet és a patriotizmus emocionális összetevői. 

Kiemeli a világ magyarsága mint nemzeti közösség kohéziós szerepét. Tájékozódik a határon túl és 

a diaszpórában élő magyarság életviszonyairól: információkat gyűjt és rendszerez közösségeikről, 

fontosabb szervezeteikről, felismeri törekvéseiket, átérzi örömeiket és gondjaikat. Véleményt alkot a 

nemzetek, nemzetállamok fontosságáról, a globalizáció hatásairól.  

Megismeri Magyarország fontosabb állami intézményeit, értelmezi a demokratikus jogállam 

felépítését és működését, az országgyűlési és a helyhatósági választások alapelveit. Tudatosul benne, 

hogy a haza védelme nemcsak a fegyveres erők, hanem a nemzet minden tagjának közös feladata, 

amely a magyar állampolgárok hazafias elkötelezettségén és kötelességtudatán kell, hogy alapuljon. 

A tanuló alapvető jogi ismereteket szerez, ezek révén elsajátítja a mindennapi élethez szükséges 

jártasságokat is: elsajátítja a hivatali ügyintézéshez, a munkavállaláshoz, a szerződések kötéséhez 

kapcsolódó alapvető ismereteket, készségeket. Egyértelművé válik számára a társadalmi normák 

követése és az egyén felelősségvállalása közötti összefüggés, erősödik benne a normatudat. 

A tanuló tudatosan készül későbbi munkavállalói szerepére, életpályájára, ezért megismeri a munka 

világát érintő alapvető jogi szabályozást, illetve tájékozódik a munkaerőpiac helyzetéről, a sikeres 

munkaerőpiaci részvétel feltételeiről. A munkavállalásra vonatkozó ismeretek megszerzése elősegíti 

a felnőttkori szerepekre történő felkészülését. 

Támpontokat kap saját pénzügyei racionális, gyakorlatorientált intézéséhez, a család 

költségvetésének megtervezéséhez, megismeri a körültekintő és megalapozott hitelfelvétel feltételeit. 

Életvitelébe beépül a fogyasztóvédelem, a környezeti, gazdasági-pénzügyi fenntarthatóság szemlélete 

és gyakorlata. Ismereteket szerez az állam gazdasági szerepvállalásának formáiról, szerepéről, a 

monetáris politika lényegéről és a vállalkozások működésének sajátosságairól. Mindez hozzájárul 

felelős állampolgári létének és a változásokhoz alkalmazkodó, a problémahelyzetekre eredményes 

válaszokat kereső innovatív, vállalkozói szemléletének megalapozásához. 

A demokratikus attitűd megalapozását, illetve fejlődését szolgálja, hogy a tanuló bekapcsolódik a 

tematikus vitákba, ezáltal fejlődik az értelmező, mérlegelő gondolkodási készsége, erősödik a 

problémamegoldó szemlélete. A tanuló véleménynyilvánításához, érveléséhez, a vitahelyzetekben 

történő megszólalásaihoz a kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvhasználat és viselkedés társul. 

A vitakultúra fejlesztésének alapját mások álláspontjának, véleményének azonosítása, megértése és 

az érvekre épülő vélemény megfogalmazása képezi, ellenérvek ütköztetésére, továbbá közös 

gondolkodásra sarkall. 

A tanulás változatos módszereinek és formáinak alkalmazása a tanulási folyamat hatékonyabbá 

válását eredményezi. A tantárgy elősegíti az együttműködés közösségi élményének megélését, a 

másik ember véleményének megértését, az empátia erősödését, és a társadalmi kérdések közös 

megbeszélését is. A tanuló az információk gyűjtéséhez, beszámolói elkészítéséhez használja az 

infokommunikációs eszközöket. 

Az állampolgári ismeretek tanulása a 12. évfolyamon is kapcsolódik a történelem tantárgyhoz: a 

közös értelmező és tartalmi kulcsfogalmak révén, a személyes és közösségi döntések okainak és 

következményeinek vizsgálatával, az egyén és közösség viszonyának elemzésével, a morális 

dilemmák számbavételével. A két tantárgy tanulása szoros – több esetben komplementer – 



 

 

együttműködést is feltételez, például a diktatórikus és a demokratikus rendszerek sajátosságainak 

elkülönítése, az emberi jogok megfogalmazásának és elfogadásának, a demokráciamodellek 

történetiségének nyomon követése, a magyarországi rendszerváltozás eredményeként kiépülő 

jogállami berendezkedés és intézményrendszer vizsgálata terén. Mindkét tantárgy tanulása során 

erősödik a tanuló nemzeti öntudata, erősödnek az őt a hazájához fűző érzelmi szálak. Az állampolgári 

ismeretek tanulásakor építhetünk a földrajz tantárgy keretében elsajátított környezeti, gazdasági és 

pénzügyi ismeretekre: a 12. évfolyam fejlesztési feladatainak egy része a pénzügyi tudatosság 

megalapozását és a fenntarthatóság környezeti, gazdasági-társadalmi fontosságának kiemelését, 

valamint a környezet védelme iránti felelősségtudat kialakítását szolgálja. 

A 12. évfolyamon összegző-minősítő értékelés (ötfokozatú skálán értelmezett érdemjeggyel) javasolt 

az ismeretek elsajátításának ellenőrzése, mérése, az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó tudás 

mértékének megítélése során. A szöveges, tanulást támogató, értékelés elsősorban a társakkal végzett 

tevékenységekkel, a kooperációval, a beszámolók, prezentációk készítésével, portfólió 

összeállításával kapcsolatos. Az önértékelés, a társak értékelése és a csoportos megbeszélés biztosítja 

a segítő, támogató és fejlesztő jelleget. 

Témakör neve 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 

Rendszerezés, ismétlés 3 
Összes óraszám: 31 

TÉMAKÖR: A család, a családi szocializáció 3 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– értelmezi a családi szocializációnak az ember életútját befolyásoló jelentőségét; 

– felismeri, hogy a családtagok milyen szerepet töltenek be a szocializáció folyamatában. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– értelmezi a család mint a társadalom alapvető intézményének szerepét és jellemzőit; 

– társaival megbeszéli a párválasztás, a családtervezés fontos szakaszait, szempontjait és a 

gyermekvállalás demográfiai jelentőségét: tájékozódás, minták, orientáló példák, átgondolt 

tervezés, felelősség. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− Az önismeret, önértékelés és a reális énkép alakítása 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− Az érvelés készségének fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A generációk közötti kapcsolat, a nemzedékek közötti párbeszéd erősítése 
− A családi szocializáció folyamata és jellemzői 
− A családtervezés szempontjai és szakaszai 
− A gyermekvállalás demográfiai, társadalmi jelentőségének tudatosítása 
− A házasság intézménye, a hagyományos családmodell, a családi szerepek 



 

 

− A család: szeretetközösség, együttműködés, kölcsönösség, tisztelet; A család társadalmi funkciói 
− Biológiai és társadalmi reprodukció, családi háztartás; Párkapcsolatok, házasság, családtervezés; 

Szerepek a családban; Családi szocializáció 

FOGALMAK 

család, családi szocializáció, családi életciklus, családtervezés, gyermekvállalás,  házasság, 

demográfia; 

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 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. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A problémamegoldó szemléletmód és gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A családi költségvetés felépítése 
− A családi gazdálkodás; pénzügyi tervezés: bevételek, kiadások 
− A megtakarítás szerepe és jelentősége, lehetőségei 
− A fenntarthatóság és a fogyasztási szokások kölcsönhatása 
− A családi háztartás pénzügyei; Bevételek, kiadások, megtakarítási lehetőségek; Fogyasztók a 

családban; A családi költségvetés, pénzügyi tervezés 

FOGALMAK 

családi háztartás, családi költségvetés, pénzügyi tervezés, pénzügyi tudatosság, gazdasági-pénzügyi 

fenntarthatóság, megtakarítás, hitel, GYES, GYED; 

JAVASOLT 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 

 5 óra 
TANULÁSI EREDMÉNYEK 

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

– felismeri az alapvető emberi jogok egyetemes és társadalmi jelentőségét; 

– érti a társadalmi normák és az egyéni cselekedetek, akaratok, célok egyeztetésének, 

összehangolásának követelményét; 

– felismeri és értelmezi az igazságosság, az esélyegyenlőség biztosításának jelentőségét és 

követelményeit. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– bemutatja Magyarország Alaptörvényének legfontosabb részeit: Alapvetés; Az állam; Szabadság 

és felelősség; 

– értelmezi a választójog feltételeit és a választások alapelveit; 

– kiemeli a közteherviselés nemzetgazdasági, társadalmi és morális jelentőségét; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse; 

– felismeri a véleménynyilvánítás, érvelés, a párbeszéd és a vita társadalmi hasznosságát; 

– önállóan vagy társaival együttműködve javaslatokat fogalmaz meg; 

– tiszteletben tartja a másik ember értékvilágát, gondolatait és véleményét. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az érvelési készség és a vitakultúra fejlesztése 
− A véleményalkotás és a véleménynyilvánítás fejlesztése 
− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A digitális kompetencia fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A demokratikus elköteleződés kialakítása, erősítése 
− A társadalmi normák fontosságának megismerése 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− Az alapvető emberi jogok, állampolgári jogok, polgári szabadságjogok  
− Magyarország Alaptörvényének fontosabb részei: Alapvetés, Állam, Szabadság és felelősség 
− Az állampolgári jogok és kötelességek  
− Az országgyűlési, a helyhatósági és az európai parlamenti képviselő választás; a népszavazás 

intézménye 
− A választójog és feltételei 
− A jövő nemzedékek jogai 
− Az igazságszolgáltatás rendszerének felépítése, a büntetőjog, polgári jog, közjog, magánjog 

fogalma 
− A közteherviselés; a magyarországi adórendszer alapelemei 
− Magyarország Alaptörvénye; Az alapvető jogok; Az állampolgári kötelességek; Választójog, 

választási rendszer; Közjog: büntetőjog; Magánjog: polgári jog 

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;  

JAVASOLT 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 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; 

– 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 

FOGALMAK 

nemzet, nemzettudat, nemzeti identitás, lokálpatriotizmus, hazaszeretet, honvédelem, honvédség, 

különleges működési rend, nemzetállam; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Forrásfeldolgozás: 19. és 20. századi szemelvények a hazaszeretetről, a nemzeti identitás 
fontosságáról 

− Szövegalkotás: kapcsolat a szülőföldhöz, a lokálpatriotizmus szerepe a tanulók életében   
− Tanulói előadás a nemzetállamok és az Európai Unió kapcsolatrendszeréről 
− Vita: a globalizáció hatása a közösségekre, a nemzetekre és a környezetre 
− Grafikai szervező segítségével Magyarország és az Európai Unió kapcsolatrendszerének 

bemutatása 
− Lapszemle készítése egy kiválasztott nemzeti ünnep eseményeiről és sajátosságairól 
− Prezentáció készítése a határon túli magyar közösségekről, az őket érő kihívásokról 
− Szöveges vagy audiovizuális riport készítése a Magyar Honvédségről 
− Digitális eszközhasználattal tematikus összeállítások szerkesztése egy határon túli magyar 

közösségről 

TÉMAKÖR: A magyar állam intézményei; az állam gazdasági szerepvállalása 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 
− A központi költségvetés alapvető felépítése és szerepe 
− A nagy ellátórendszerek és az állami alapfeladatok 



 

 

− A magyar állam intézményrendszere; az igazságszolgáltatás rendszere, szervezetei; A gazdaság 

körforgása; A gazdaságpolitika; Az állam gazdasági feladatai; Az állami költségvetés 

FOGALMAK 

állam, intézmény, politikai rendszer, hatalmi ágak, jogforrási hierarchia, köztársasági elnök, 

Országgyűlés, törvényalkotás, törvény, országgyűlési határozat, képviselő, mentelmi jog, 

országgyűlési bizottság(ok), házszabály, parlamenti frakciók, interpelláció, Kormány, 

miniszterelnök, miniszter, államtitkár; miniszterelnöki, kormány- és miniszteri rendelet, 

Alkotmánybíróság, alkotmánybírósági határozat, Állami Számvevőszék,  Kúria, Országos Bírói 

Hivatal, ügyészség, legfőbb ügyész, főügyészségek, fellebbviteli főügyészségek, járási és járási 

szintű ügyészségek, az alapvető jogok biztosa, gazdaságpolitika, államháztartás, költségvetés, 

költségvetési egyensúly, adórendszer, adók, járulékok, illetékek, közteherviselés, adómorál, 

korrupció és integritás, hatóság, hatáskör, illetékesség; 

JAVASOLT TEVÉKENYSÉGEK 

− Vázlat vagy egyéb grafikai szervező készítése az állam felépítéséről, a hatalmi ágak legfontosabb 
intézményeiről 

− Vita: az állami szerepvállalásról a gazdasági életben 
− Költségvetés tervezése a főbb állami feladatokhoz, vagy egy-egy kiválasztott feladat 

költségeinek részletes kidolgozása, bemutatása és megvédése  
− Szerepjáték: a törvényalkotói munka, egy képzelt jogszabály megalkotása, érvek és ellenérvek 

gyűjtése 
− Prezentáció készítése egy kiválasztott ellátórendszer működéséről, feladatairól Szövegalkotási 

feladat: egy-egy minisztérium felépítésének és feladatainak bemutatása források segítségével  
− Mozaik, szakértői mozaik: az állam szociális funkciói, oktatási, egészségügyi feladatai vagy a 

rendvédelmi szervek feladatai 
− Képzelt riport egy országgyűlési ülésről vagy kormányülésről 
− Önálló kutatás alapján plakát vagy ábra készítése egy kiválasztott államigazgatási szerv vagy 

hivatal felépítéséről, feladatairól 

TÉMAKÖR: A mindennapi ügyintézés területei és megszervezése 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 

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; 

JAVASOLT 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 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 
− A szavatossággal és a garanciával kapcsolatos jogok és feltételrendszer alapjainak megismerése 
− Az internetes vásárlás előnyei és kockázatai 
− A tudatos, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, fogyasztói magatartás szemléletének kialakítása 



 

 

− A környezetvédelem legfontosabb helyi, országos és globális kérdéseinek megismerése, 
feltárása 

− Az épített és természeti környezetünk védelme iránti elköteleződés kialakítása, erősítése 

FOGALMAK 

fogyasztóvédelem, tudatos fogyasztó, a fogyasztó jogai, a fogyasztói érdekek védelme, békéltető 

testület, webáruház, garancia, szavatosság, jótállás, természetvédelem, épített környezet, 

klímavédelem, ökológiai lábnyom; 

JAVASOLT 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 2 óra 

TANULÁSI EREDMÉNYEK 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

– saját pénzügyi döntéseit körültekintően, megalapozottan hozza meg; 

– társaival megbeszéli a megalapozott, körültekintő hitelfelvétel szempontjait, illetve feltételeit; 

– arra törekszik, hogy feladatai egy részét a társas tanulás révén teljesítse. 

FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS ISMERETEK 

− A több nézőpontú, mérlegelő gondolkodás fejlesztése 
− A döntési képesség fejlesztése 
− A rendszerezési képesség fejlesztése, a rendszerszemlélet alakítása 
− A társas együttműködés fejlesztése 
− A kommunikációs készség fejlesztése 
− Az élményalapú, tapasztalati tanulás elősegítése 
− A monetáris politika fogalmának és alapvető jellemzőinek megismerése  
− A Magyar Nemzeti Bank működése, feladatai 
− A kereskedelmi bankok jellemzőinek, tevékenységének megismerése 
− A pénzügyi intézetek típusai 
− A hitelfelvétel módozatai, feltételei és kockázatai 
− A hitelszerződés tartalmi elemei, a körültekintő hitelfelvétel feltételei 
− A bank alapvető tevékenysége; Kétszintű bankrendszer: központi bank és kereskedelmi bankok; 

A Magyar Nemzeti Bank; A pénzügyi intézmények; Hitelfelvétel 
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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; 

JAVASOLT 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 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. 

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 
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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; 

JAVASOLT 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 
 

DIGITÁLIS KULTÚRA 

A digitális átalakulás komoly kihívást jelent oktatási rendszerünk számára. Ahhoz ugyanis, hogy 

tanulóink sikeresen érvényesüljenek a társadalmi életben és megfeleljenek a gazdaság munkaerőpiaci 

elvárásainak, el kell sajátítaniuk a felmerülő problémák digitális eszközökkel, eljárásokkal történő 

megoldását is. Mivel az informatikai eszközök fejlődése folyamatosan olyan új lehetőségeket tár fel, 

amelyekkel korábban nem találkoztunk, a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése nem csupán 

az informatikai tudás átadását jelenti, hanem a tanulók digitális kultúrájának sokoldalú fejlesztését is 

igényli. Ez természetesen valamennyi tanulási területen megjelenik, azonban a szükséges szakmai és 

módszertani hátteret és koherenciát a digitális kultúra tantárgy biztosítja. 



 

 

A tanulók digitális kultúráját a középiskolában is elsősorban gyakorlati problémák tudatos és célszerű 

megoldásával fejlesztjük, amelyben nagy szerepet kell kapnia a tanulók kreativitásának és 

együttműködésének is. A problémák összetettségében építünk a korosztályra jellemző, magasabb 

absztrakciós szintre, és célként már megjelenik az elméleti tudás rendszerezése és mélyítése is. A 

középiskolás korosztálynál is fontos, hogy a hagyományos PC-központú megközelítés helyett egy 

sokkal szélesebb spektrumot bemutató és használó rendszert írjunk le. Az ismeretszerzés, 

kompetenciafejlesztés, tudásépítés és -alkalmazás szempontjából a mindennapokban megjelenő, a 

diákok életében jelen lévő hálózati, mobil- és webes eszközök is kiemelt szerepet kapnak. 

A digitális kultúra tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A digitális kultúra tanulása során a tanuló képessé válik a digitális 

környezetben, felhőalapú információmegosztó rendszerekben megszerezhető tudáselemek 

keresésére, szűrésére, rendszerezésére, továbbá tudásépítő folyamataikban való alkotó 

felhasználására. 

A kommunikációs kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy fejleszti az eszközhasználatot, így 

különösen a kommunikációs eszközök használatát. 

A digitális kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy elsősorban a digitális kompetenciákat 

fejleszti. Ezeket a tanuló képes lesz egyéb tudásterületeken, a mindennapi életben is alkalmazni. A 

tantárgy segíti a kreatív alkotótevékenységhez szükséges képességek kialakítását és fejlesztését is. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A digitális kultúra keretében végzett tevékenység 

fejleszti a tanulónak a problémák megoldása során szükséges analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 

gondolkodását. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében végzett 

tevékenység fejleszti a tanuló online térben történő közös feladatmegoldáshoz, kapcsolatteremtéshez, 

alkotótevékenységhez szükséges képességeit, továbbá fejleszti a felelősségtudatot a különböző 

felületeken való információmegosztás során. Az online térben elősegíti a szerepelvárásoknak 

megfelelő kommunikációs stílus kialakítását.  

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

kultúra tantárgy keretében végzett tevékenység kialakítja azokat a biztos és koherens kompetenciákat, 

melyek birtokában lehetőség nyílik az önkifejezési tevékenységek szélesebb körben történő 

bemutatására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A digitális kultúra tantárgy keretében 

végzett tevékenység fejleszti a tanuló azon képességét, hogy alkalmazkodni tudjon a változó 

környezethez, képes legyen tudását folyamatosan felülvizsgálni és frissíteni, ahogyan azt a 

munkaerőpiac megkívánja. Fejleszti továbbá a munka világában alapkövetelményként megjelenő 

élethosszon át tartó tanulás és flexibilitás képességét. 

A digitális kultúra tantárgy fejlesztési feladatait a Nat a középiskolában is négy témakör köré szervezi, 

amelyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. 

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, hanem az „okos eszközök” „okos használatára”, vagyis a tudatos felhasználói 

és vásárlói magatartás alakítására, a biztonsági okokból bevezetett korlátozások megismerésére és 

elfogadására. 

A 8. évfolyam végére a tanulók a digitális írástudás alapjainak elsajátítását lezárták. A 9. évfolyamon 

feladatunk a tanulók tudásának egy szintre hozása, felkészítése 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. 

Témakör neve Óraszám 

Információs társadalom, e-Világ   2 

Mobiltechnológiai ismeretek   2 

Szövegszerkesztés 10 

Multimédiás dokumentumok készítése   4 

Online kommunikáció   3 

Táblázatkezelés 10 

A digitális eszközök használata   3 

Rendszerezés, ismétlés   2 

Összes óraszám: 36 

Információs társadalom, e-Világ 2 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 

Mobiltechnológiai ismeretek 2 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és használja a mobiltechnológiát, kezeli a mobileszközök operációs rendszereit és használ 
mobilalkalmazásokat. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 az applikációkat önállóan telepíti; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit; 

 az iskolai oktatáshoz kapcsolódó mobileszközökre fejlesztett alkalmazások használata során 
együttműködik társaival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A mobiltechnológia körébe tartozó eszközök ismerete 

 Mobileszközök kezelése, alkalmazások futtatása, telepítése, eltávolítása 

 Mobileszközökre tervezett oktató- és oktatást segítő programok használata 

 Mobiltechnológiai eszközök segítségével megvalósított együttműködés 
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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 

Szövegszerkesztés 10 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 
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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 

Multimédiás dokumentumok készítése 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 
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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 

Online kommunikáció 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 használja a két- vagy többrésztvevős kommunikációs lehetőségeket és alkalmazásokat; 

 a gyakorlatban alkalmazza az adatok védelmét biztosító lehetőségeket. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

  az online kommunikáció során alkalmazza a kialakult viselkedési kultúrát és szokásokat, a 
szerepelvárásokat; 

 ismeri és alkalmazza az információkeresési stratégiákat és technikákat, a találati listát a 
problémának megfelelően szűri, ellenőrzi annak hitelességét; 

 ismeri és alkalmazza a fogyatékkal élők közötti kommunikáció eszközeit és formáit. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az online kommunikáció jellemzői 

 Az identitás kérdésének összetettebb problémái az online kommunikáció során 

 Az online közösségek szerepe, működése 
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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 

Táblázatkezelés 10 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 
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cella, oszlop, sor, cellatartomány, munkalap, munkafüzet, szöveg, szám- és logikai típus, 

számformátumok, dátum- és időformátum, százalékformátum, pénznemformátum; relatív, vegyes és 

abszolút cellahivatkozás; saját képlet szerkesztése, függvények használata, függvény paraméterezése, 

függvények egymásba ágyazása, diagram létrehozása, diagramtípusok, diagram-összetevők 

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 

A digitális eszközök használata 3 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri és tudja használni a célszerűen választott informatikai eszközöket és a működtető 
szoftvereit, ismeri a felhasználási lehetőségeket; 

 követi a technológiai változásokat a digitális információforrások használatával; 

 céljainak megfelelően használja a mobileszközök és a számítógépek operációs rendszereit. 
A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a digitális eszközök és a számítógépek fő egységeit, ezek fejlődésének főbb állomásait, 
tendenciáit; 

 tudatosan alakítja informatikai környezetét. Ismeri az ergonomikus informatikai környezet 
jellemzőit, figyelembe veszi a digitális eszközök egészségkárosító hatásait, óvja maga és 
környezete egészségét; 

 használja az operációs rendszer segédprogramjait, és elvégzi a munkakörnyezet beállításait; 

 igénybe veszi az operációs rendszer és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; 

 használja az állományok tömörítését és a tömörített állományok kibontását; 

 tisztában van a digitális kártevők elleni védekezés lehetőségeivel; 

 önállóan használja az informatikai eszközöket, elkerüli a tipikus felhasználói hibákat, elhárítja az 
egyszerűbb felhasználói hibákat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásai; a károsító hatások csökkentése 

 Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése 



 

 

 A digitális eszközök főbb egységei 

 Az informatikai eszközök, mobileszközök operációs rendszerei 

 Operációs rendszer segédprogramjai 

 Állomány- és mappatömörítés 

 Digitális kártevők elleni védekezés 

 Tudatos felhasználói magatartás erősítése, a felelős eszközhasználat kialakítása, tudatosítása; 
etikus információkezelés 

 Felhőszolgáltatások igénybevétele, használata a csoportmunkában 

 Állományok kezelése és megosztása a felhőben 
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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 

 

TESTNEVELÉS 

A harmadik nevelési-oktatási szakaszba lépve az előző években megkezdett sokoldalú alapozó és 

sportági jellegű pszichomotoros, kognitív, affektív-emocionális irányú képzés tovább folytatódik. A 

testnevelés – szenzitív időszakokhoz igazított – tartalmi kerete a mozgáshoz fűződő felnőttkori 

pozitív viszonyulást, az egészségtudatos magatartás igényének, napi életritmusba ágyazott 

struktúrájának kiépülését teszi lehetővé. A NAT-ban megfogalmazott nevelési célok mentén az 

Európai Unió által kialakított kulcskompetenciák kialakítása a középfokú nevelési-oktatási 

szakaszban is folytatódik, a NAT-ban meghatározott tanulási kompetencia-összetevők fejlesztésével. 

A testnevelés tanulása során kiemelt szerepet kap a testi-lelki egészségre nevelés, ezen belül az 

egészségtudatos magatartás kialakítása, a primer prevenció jelentőségének, módszereinek 

hangsúlyozása, a mindennapi stresszel történő megküzdés pozitív stratégiáinak elsajátítása, tudatos 

alkalmazása. Az egyéni érdeklődéshez, adottságokhoz igazodó önálló mozgásprogramok kialakítása 

a konstruktív tanulás alapelvén keresztül realizálódik, mely az autonóm tanulásra és tudatos életpálya-

építésre nevelés célját valósítja meg. A testnevelés sajátos társas környezetben megvalósuló 

mozgástartalmai az együttműködésre és kölcsönös tiszteletadásra nevelik a tanulókat a társas 

kapcsolataikban. 

A mozgástanuláson keresztül megvalósuló motorikus fejlesztés mellett ebben az időszakban kiemelt 

hangsúlyt kap az alapvető kondicionális képességek fejlesztése, azok gyakorlati hasznának 

tudatosítása. A mozgással kapcsolatos pozitív attitűd mellett szükséges kialakítani a mozgásszegény 

életmód rizikótényezőivel szembeni egészséges félelmet. A tanuló megismeri az egészségorientált 

képesség-összetevőket, azok jelentőségét az egészségmegőrzésben. Tudatos lépéseket tesz egészsége 

megőrzése érdekében, amelynek megvalósításához a sport eszközrendszerének felhasználását 

stratégiai fontosságúnak tartja. Ismeri a testi-lelki jóllét fogalmát, jelentőségét. Sokoldalú 

mozgástapasztalatai birtokában képes választani a különböző rekreációs mozgásformák közül, önálló 

és tudatos sporttevékenységet végez. Értéknek tartja a természetben folytatott mozgást, tudja és 

tapasztalja annak pozitív, egészségmegőrző hatását, ami erősíti a fenntartható jelen és jövő iránti 

elkötelezettségét. 



 

 

A korosztály kondicionális fejlesztésében kiemelt szerepet kap a teljes nevelési szakaszon átívelő 

aerob állóképesség-fejlesztés, melynek módszereit, különböző lehetséges mozgásformáit, a 

biztonságos fejlődést elősegítő alapelveit, eljárásait megismeri és egyre tudatosabban alkalmazza.  

A kondicionális képesség fejlesztésénél figyelembe kell venni a nemi különbségekből fakadó 

biológiai-élettani eltéréseket. Míg a fiúk esetében a szervezetben lezajló változások kedvezően hatnak 

a teljesítmény fejlődésére, a lányok helyzetében a 15-16 éves korra elért teljesítmény maximum 

szinten tartása is relatív fejlődésként értelmezhető, mivel fejlesztő hatások nélkül jelentős a visszaesés 

mértéke. 

A koordinációs képesség fejlesztésében a 15–18 éves kor a differenciáló-irányító képesség 

fejlődésének kiemelt szenzitív időszaka. Ez elsősorban a nyílt jellegű mozgásvégrehajtások során 

megmutatkozó kreativitásban, a játékszituációkhoz történő gyors alkalmazkodásban ölt testet.  

A tanulási terület nevelési-oktatási stratégiájában egyre fontosabb szerepet játszanak az egyéni 

tanulási útvonalakra épülő, kognitív dominanciájú, tanulóközpontú indirekt módszerek. Itt 

fokozatosan megjelenik a tanulók által szervezett, tervezett tanulás.  

A tanár-diák kapcsolatokban egyre kevésbé a hierarchián alapuló tekintélyelvű, mindinkább a 

mentor jellegű viszony kap hangsúlyos szerepet. A korosztály nevelését koordináló pedagógiai 

kultúra legfontosabb részét továbbra is a tanulók pozitív énképét, önismereti folyamatait alakító, a 

pedagógustól érkező formatív értékelés képezi, melyet az ön- és társértékelés egészít ki.  

A tradicionális sportágak meghatározó szereplőinek, olimpikonjainak megismerésével a tanulókat az 

általános iskolában megkezdett személyiségformáló tevékenység folytatásaként a nemzeti 

azonosságtudatra, a haza szeretetére neveljük, amelyben a példaképformálás kiemelt szerepet kap. 

A digitális technológiák segítségével a tanulói teljesítmények monitorozásán keresztül erősíthetjük a 

tanulói motivációt és igényt az egészségorientált fittségösszetevők fejlesztésére. A technológia adta 

lehetőségek további felhasználásával az elméleti ismeretek elmélyítésére nyílik mód, különböző 

projektek megvalósításával, az aktív tanulás alapelvét követve. 

A testnevelés tantárgy a Nemzeti alaptantervben rögzített kulcskompetenciákat az alábbi módon 

fejleszti: 

A tanulás kompetenciái: A testnevelés tantárgy eredményességéhez fontos a mély és értő (motoros) 

tanulás képességének elsajátítása. A motoros tanulásra is igaz, hogy a környezettel kialakult 

kölcsönhatás eredményeként létrejövő, tartós és alkalmazkodó változás, amely a különböző tanulási 

formákkal összekapcsolódva a személyiség fejlődésének más területeire is hatást gyakorol. A 

különböző mozgásformák elsajátítása – különös tekintettel az általános iskola kezdeti szakaszában – 

jelentős befolyással van a tanuló kognitív fejlődésére, hiszen a mozgásos cselekvés célirányos, 

komplex kognitív-motoros tevékenység. Hatékony és eredményes motoros tanulás-tanítás csak akkor 

valósulhat meg, ha annak során figyelembe veszik az életkori és tanulási sajátosságokat, s ha az 

spirálisan építkező és gyakorlatorientált.  

A kommunikációs kompetenciák: A testnevelés – az érthetőség, az árnyaltság és a pontosság 

elvárásainak mentén – fejleszti a nyelvi kommunikáció minőségét. A testnevelésben a kommunikáció 

általában nehezített körülmények között, felhívó, felszólító módon zajlik, amelynek nem lehet sajátja 

az erőtlenül formált és artikuláció nélküli beszéd. A tantárgy fejleszti a hallás utáni szövegértés 

mellett a kommunikáció más formáit is, úgymint a kéz- és karjelzéseket, a testmozgás, a sportolás 

közbeni gesztusokat, a tekintet és/vagy az arc izmainak játékát. A sporttevékenységek folyamatos 

metakommunikáció mentén folynak, elég csak a jelzésértékű testtartásokra vagy a távolodó-közeledő 

mozgások kifejezőerejére gondolni. A szakkifejezések, a helyes terminológia elsajátításával lehetővé 

válik a procedurális tudás átfordítása a gondolkodás révén tervezhető motoros produktummá. 

A digitális kompetenciák: Az információs és tudástársadalom korában meghatározóan fontos, hogy 

a korszerű digitális eszközök hogyan épülnek be a nevelés, az oktatás és a képzés tanítási-tanulási 

folyamataiba. A digitális kompetencia főbb területeinek ‒ digitális jelenlét, életvezetés és 

produktivitás ‒ fejlesztése a testnevelésnek és egészségfejlesztésnek is egyik kiemelt célja. A digitális 

kompetencia a testnevelés tantárgy esetében is elengedhetetlen, példaként említhető a teljesítmény 

monitorozás, a mozgáselemzés, az információkeresés, -szűrés és -feldolgozás digitális eszközökkel 

történő megvalósítása. 



 

 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák: A motoros tanulás során elsősorban a cselekvéses 

tényező dominál, de a hatékonysága és eredményessége – a verbális metódusok által – a kognitív 

komponensektől is függ. A beszéd és a gondolkodás kapcsolata révén válik lehetővé a motoros 

tevékenységekkel összefüggő ismeretek és tapasztalatok tárolása, felidézése. A nyelvhasználat teszi 

lehetővé a mozgásos cselekvéstanuláshoz szükséges ideomotoros kép, a gondolati modell 

kialakítását, tervezését. A kreatív feladatmegoldásokon alapuló problémamegoldó gondolkodás 

egyaránt megjelenik a nyílt jellegű mozgáskészségek (pl. sportjátékok) változatos döntéshozatali 

játékhelyzeteiben és a kognitív típusú testnevelési játékokban (pl. táblajátékok mozgásos változatai). 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák: A testnevelés tantárgy a személyes és társas 

kompetenciák fejlesztésének egyik terepe. Az iskolának fejlesztenie szükséges a szomatikus 

egészséggel, a társas-érzelmi jólléttel, a biztonsággal kapcsolatos kompetenciákat. A fejlesztés 

kiterjed a testi jóllét és a motoros teljesítőképesség kialakítására is. A tantárgy tanulásának és 

tanításának jelentős közösségfejlesztő hatása van. Külön kiemelendők a csapatsportokban fontos 

szerepet játszó együttműködési formák, a közösséget alakító tényezők (a közös célkitűzések, a közös 

gyakorlás élménye, a teljesítmény egyént és csapatközösséget formáló szerepe, a csapaton belüli 

összetartozás és egymásrautaltság stb.). 

A tanulók egészségtudatos, reális önképének kialakítását, egymás iránti toleranciájának erősítését 

szolgálja a differenciált foglalkoztatás, oktatás szép példája, az iskolai testnevelés óra keretein belül 

megszervezésre kerülő könnyített testnevelés. Ebben a foglalkoztatási formábban részesülnek azon 

tanulók, szakorvosi javallat alapján, akiknek egészségi állapotváltozásuk miatt, teljesítő képessége 

ideiglenesen illetve tartósan csökkent, így az abból adódó egyéni sajátosságot maximálisan 

figyelembe véve, differenciáltan kell megvalósítani a kitűzött fejlesztési feladatokat.  

Iskolánkban a gyógytestnevelés feladatainak ellátását jelenleg külső ellátó helyek biztosítják, kiemelt 

részcél az iskolai gyógytestnevelés elindítása, a 15–18 éves korosztály körében nagyobb arányban 

megjelenő mozgásszervi elváltozásokkal és belgyógyászati betegségekkel rendelkező tanulók adaptív 

testedzésének, mozgásműveltségük bővítésének biztosítása, az egészségi állapot, a teljesítőképesség 

helyreállítását kínáló testgyakorlatok elsajátítása és tudatos, rendszeres végzése, a preventív szemlélet 

alkalmazása.  

A tanulók kiválaszthatják a betegségüktől, elváltozásuktól függetlenül végezhető különböző 

testgyakorlatokat, szabadidős és sportjátékokat. 

A tanulók mozgáshoz fűződő pozitív attitűdjének kialakítása érdekében az értékelés alapja a 

különböző sportági mozgáskészségekben, valamint a motorikus képességekben a tanuló önmagához 

mért fejlődése, ami egyre növekvő tanulói felelősségen alapuló eljárások (ön- és társértékelés) 

megjelenésével válik módszertanilag változatos repertoárrá. A teljesítmények méréséhez ebben az 

életkori szakaszban is fontosak a különböző kritériumokra vagy normákra vonatkoztatott pontérték-

táblázatok, melyeket a tanulók tudatosan nyomon követnek, de az egyes próbákon és teszteken elért 

eredmények nem lehetnek kizárólagos eszközei a tanulói teljesítmény értékelésének. A motoros 

tanulói teljesítmények mellett az értékelés részét képezik még az érzelmi-akarati tényezők is. A 

minősítésbe beszámítható a tanuló által önállóan választott és rendszeresen gyakorolt szabadidős 

vagy versenyszerű sporttevékenység, valamint a különböző sporteseményeken való szurkolói, 

szervezői és versenybírói aktivitás. Ez nemcsak emocionális, hanem pedagógiai és sportszakmai 

kérdés is. 

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

kiemelkedő sportszakemberek és sportolók által létrehozott kreatív produktumok megismerésének 

egyik helye, ami az alkotó produkálás biztosításával támogatja, hogy a tanuló értelmezni tudja a 

sporteredmények személyes és társadalmi életre gyakorolt hatását. A tanuló ezeknek a 

kompetenciáknak az elsajátításával képessé válik arra, hogy saját tanulási tevékenységében is 

értékesnek tartsa a testnevelés, az egészségfejlesztés kreatív ötleteit és produktumait. Önmaga kreatív 

alkotásokat hoz létre (pl. alkotóképes játéktevékenység vagy bemelegítő gyakorlatok és 

edzésprogramok összeállítása) a tanulási tevékenység ezen területén, és elsajátítja a fizikai aktivitás, 

a testedzés és a sportolás rekreációt támogató elemeit. A tanuló megtanulja értékként kezelni az 



 

 

olimpiai eszmét, az olimpiai játékokon elért eredményeket. Értékesnek tartja a magyar, az európai és 

a világ testkulturális örökségét. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák: A testnevelés és egészségfejlesztés a 

tanuló ügyességét, erejét, állóképességét, szomatikus, mentális és érzelmi teherbírását fejlesztve teszi 

képessé az egyént a különböző munkatevékenységek elvégzésére. A sporttevékenység hozzájárul a 

munkaerkölcsi tulajdonságok (például fegyelmezettség, közösségi szemlélet, lelkiismeretesség, 

felelősségteljesség, munkaszeretet) kialakításához. A testnevelésben és a sportban alkalom nyílik a 

bátorságot, a kockázatot, az önállóságot, a monotóniatűrést és az innovációt igénylő tevékenységekre, 

a vállalkozáshoz szükséges kezdeményezőkészség alkalmazására és a határozott viselkedésre. Az 

önállóságot igénylő, döntési helyzeteket biztosító sportolás a tanulót hozzásegíti, hogy a 

munkavégzés során is hasonló módon cselekedjen. A testedzés, a sportolás – a szabadidő egészséges 

eltöltésén keresztül, rekreatív hatásával – elősegíti a munka utáni pihenést, kikapcsolódást és 

regenerálódást. 

Iskolánkban a testnevelés tantárgy kiemelt feladata sajátos eszközrendszerével, a tanulók katolikus 

értékekre nevelése, személyiségük formálása, a hitük által kiemelt értékeknek megfelelően, bízzanak 

magukban, küzdjenek bátran, de legyenek együttérzőek társaikkal szemben, tudjanak csapatban 

dolgozni, legyenek képesek feldolgozni a kudarcot, értékelni a sikert. Vegyenek részt a katolikus 

iskolák bajnokságain. E találkozók biztosítják, hogy a katolikus intézmények diákjai mint egy nagy 

család működjenek, erkölcsi tartásuk, hitük megélése, hazaszeretetük irányt mutasson felnőtt 

életükre. 

 

9-10. évfolyam 

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 ritmikus gimnasztika és az 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.  

FEJLESZTÉSI CÉLOK 



 

 

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 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. 

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 9. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 144 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
14 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
17 

Torna jellegű feladatmegoldások 

17 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 



 

 

Sportjátékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
30 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
14 

Önvédelmi és küzdősportok 12 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám: + 2 óra/ 
20 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg, vagy a Magyar Vívószövetséggel kötött 

megállapodás szerint KARDVÍVÁS oktatására fordítjuk 

12 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk   8 

Összes óraszám: 144 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 7-8.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

 

Tanári segítséggel és kontrollal : 

 

Leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai 

elemekből gyakorlatok tervezése és végrehajtása 

4-8 ütemű szabad-, társas és kéziszer-gyakorlatok tervezése. 

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 

összeállítása, gyakorlása. 

A tartó- és mozgatórendszer izomzatának erősítését, nyújtását szolgáló 

hosszabb távú edzésprogramok, tervek 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. 

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, 

összeállítása és végrehajtása. 

Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló 

gyakorlatok összeállítása és végrehajtása. 

A sportágspecifikus bemelegítések összeállítása, levezetése társaknak. 

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív 

megküzdési stratégiák alkalmazása. 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása. 

Zenés bemelegítés összeállítása. 

 

 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

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. 

Fogalmak 

Légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok. 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-, és állórajt technikája, a fokozó-, és repülőfutás összehangolt 

kar és lábmunkája. 

A rövid és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás: guggoló technika 

Kislabda hajítás beszökkenéssel. 

Lökő mozdulat oldalfelállásból, lendületvétellel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

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 

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 rajttámlából versenyszerűen, időre 20–

40 m kifutással. Vágtafutások 60–100 m-en ismétléssel, 

mozgásképesség-fejlesztéssel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: aerob, 

anaerob energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, 

VO2max, állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 



 

 

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, átlépő és flop átugrások gumiszalag felett, emelt elugró 

helyről (svédszekrény tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop 

magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalag, léc felett. 

Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 8–10 

lépés nekifutással. Versenyszerű ugrások eredményre. 

Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival emelt elugró 

helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

Ismerkedés a hármasugrás technikájával, váltott lábas szökdelés 

(hármas-, ötös ugrás váltott lábas szökdeléssel), nekifutásból 

kijelölt sávból. 

Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő 

vagy vető technika választása kötelező): 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, 

helyből és lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített 

dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabda- vagy „turbojav” hajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel 

járásból és lendületből célra és távolságra. Ismerkedés a lekészítés 

mozdulatával 

Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt 

beszökkenéssel vagy háttal becsúszással.  

Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. 

Ismerkedés a diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával 

könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumilabda, 

frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

számítógépes programok, 

táblázatok, grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Természettudomány: 

függőleges, vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, centrifugális 

erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− a rajtolási módokat a játékok, versenyek, versengések közben 

hatékonyan, kreatívan alkalmazza; 

− és önállóan is legyen képes az életben adódó, elkerülhetetlen 

veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− és 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. 

Kulcsfogalmak/ 

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. 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Tanári utasítás alapján: 

Részlegesen önálló balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.  

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbek, segítségre szorulók számára segítségadás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Fejlesztési feladatok és ismeretek: 

Tanári segítséggel: 

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 történő alkalmazása. 

A helyes testtartás, a koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának 

megteremtése. 

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus 

testhelyzetek, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 a gyakorlatok önálló végrehajtása. 

Talajon: 

● Gurulóátfordulások előre-hátra, különböző testhelyzetekből 

különböző testhelyzetekbe; gurulóátfordulások sorozatban is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 



 

 

● 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. 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból. 

● Híd, mérlegállás különböző kiinduló helyzetekből, a spárga 

kísérletek végrehajtásának tökéletesítése. 

● 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. 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással. 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés. 

● Lányoknak 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, tarkóállási kísérletek 

segítséggel, leugrások feladatokkal. 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok. 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe. 

● Vállátfordulás előre, lebegőfüggésből lendületvétel, homorított 

leugrás. 

Nyújtón: 

● Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; 

térdfellendülési kísérletek, támaszból ellendülés és homorított 

leugrás, alugrás. 

 

 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

 

 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye 

 

 

 

 

 

 

 

Egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− és önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen 

veszélyhelyzetek célszerű hárítására; 

− és 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: 

−  és önállóan képes az általa kiválasztott elemkapcsolatokból 

tornagyakorlatot összeállítani, majd bemutatni. 

Fogalmak 

 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, 

átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, 

felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, 

alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ritmikus gimnasztika: 

Tanári segítség mellett: 

A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű 

elsajátítása. 

Testtechnikai elemek megismerése: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás. 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, 

lendítések. 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, 

dobások-elkapások, 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, 

lendítés. 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-

elkapások. 

Esztétikus és harmonikus végrehajtások. 

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 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

Az aerobik jellegű foglalkozások gyakorlatvezetését elősegítő 

verbális és nonverbális jelzések megismerése 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítség mellett legyen képes: 

  a torna, ritmikus gimnasztika, aerobik és tánc jellegű 

mozgásformákon keresztül fejleszteni 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; 

− kiválasztott elemkapcsolatokból tornagyakorlatot összeállítani, 

majd bemutatni. 

Fogalmak 

 

FOGALMAK 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Tanári segítséggel cél:  

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, 

alaptaktikai elemeinek, szabályainak ismeret, majd jártasság szintű 

elsajátítása, alkalmazása. 

A folyamatos csapatjáték kialakítása 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika: logika 

 

 



 

 

A szabályok ismerete, tudatos alkalmazása (játékvezetés asszisztensi 

tevékenység gyakorlása). 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása és végrehajtása. 

 

Kézilabda: 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és 

védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések 

irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során. 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” 

koordinációs alakzatokban). 

1-1, 2-1 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva. 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző 

lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd 

aktív védőjátékos ellen 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása 

játékban 

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, 

lerohanások kosárra dobással befejezve 

Fektetett dobás gyakorlása félaktívvédő játékos jelenlétében. 

A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair 

play alkalmazása. 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra 

épülő szabálymódosításokkal 

Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás 

gyakorlása célfelület beiktatásával, jártasság szintű alkalmazása 

különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, 

gyakorlása célfelületre 

● Távolról érkező labda megjátszása a hálóhoz közel helyezkedő 

feladóhoz alkar- és kosárérintéssel 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés. 



 

 

● Helyezkedési módok felismerése a különböző csapatlétszámú 

játékokban. A 6-6 elleni játék alapfelállásának ismerete 

● Forgásszabály tudatos alkalmazása 

● A csapattársak közötti kommunikáció gyakorlása az 

eredményes játék érdekében 

● 3-3 elleni játék könnyített szabályokkal 

 

 

Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti 

helyzetben történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, 

támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban. 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak 

(lábfej különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) 

alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban. 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes 

játékhelyzetekben. 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés gyakorlása a 

játékban. 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező 

játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez. 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt 

labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 

lepattintott labdával. 

Floorball: 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és 

védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-

megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban. 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és 

kétérintős játékokkal. 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak 

ismerete, gyakorlása kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktí védő elleni palánkra ütött labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, 

mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a 

kapus és a védő játékosok együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés kialakítása és területvédekezés 

gyakorlása. 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok 

szerint. 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 



 

 

− a megindulási és cselezési módokat a játékok, versenyek, 

versengések közben hatékonyan, kreatívan alkalmazza; tanáei 

segítséggel és 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, jártasság szinten alkalmazza; a szabályjátékok alkotó 

részese, tanári segítség melett képes szabálykövető játékvezetésre; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi.. 

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. 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Tanári segítséggel cél : 

− 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 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

− 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 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó 

gondolkodást igénylő összetett mozgásos játékok gyakorlása 

(pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, 

forgások egyénileg és párban. A forgás és forgatás 

módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, 

táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az 

ugrókészség javítása. Erő- és állóképesség-fejlesztés 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a módokat  megindulási és cselezési 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, jártasság szinten alkalmazza; 

− játéktevékenységét kreativitást mutató játék- és együttműködési 

készség jellemzi; 

− a szabályjátékok alkotó részese, képes tanári sgítséggel 

szabálykövető játékvezetésre. 

Fogalmak 

 

szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, 

forgástechnika (tánc), táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Teljes tanári kontroll mellett cél ismeret szinten: 

 

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő asszertivitás kialakítása 

a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása. 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, jártasságszintű 

végrehajtása. 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának ismeret szintű elsajátítása 

harántterpeszállásból indulva, mindkét irányba, előre és hátra. 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének ismeret szintű 

alkalmazása a küzdőfeladatokban. 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló 

végrehajtása. 

Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, 

eszközszerzés, mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel 

vagy anélkül. 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban. 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika. 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással. 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben. 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban. 

Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása. 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben. 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű 

elsajátítása helyben. 

● Oldalra rúgás és csapás technikája. 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás 

közben. 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal. 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

ismeret szintű bemutatása.  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása. 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok. 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő 

gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint 

az egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak jártasságszintű 

elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató 

mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása   

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 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának elsajátítása passzív ellenfélen 



 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári segítséggel: 

− és önállóan képes az életben adódó, elkerülhetetlen veszélyhelyzetek 

célszerű hárítására. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− a különböző eséstechnikák ismeret-, jártasság szintű elsajátítása mellett 

a választott küzdősport speciális mozgásformáit célszerűen alkalmazza.  

Fogalmak 

 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

rézsútleszorítások, oldalsó leszorítások, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -lépések, 

karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− 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 rekreációs sportok megismerése, 

készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, jégkorong, 

kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák). 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, 

fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb edzéstervek 

önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további 

bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, 

streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic 

walking, lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, 

íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás). 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő 

használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése. 

− 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 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 



 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

Tanári iránymutatás mellett: 

− és 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. 

Fogalmak 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, 

vándortábor, sátortábor 

 

Gyógytestnevelés: A jogszabályokban és a helyi tantervben 

rögzítettnek megfelelően 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 7-8. osztály Nat szerint előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi 

fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása tanári segítséggel, pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló 

gyakorlatok önálló összeállítása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok végrehajtása tanári kontrollal, majd önállóan 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, 

mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal. 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra 

nevelés. 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését 

szolgáló tevékenységek megismerése, végrehajtása. 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző 

testgyakorlatok elsajátításán keresztül. 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok ismerete. 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok 

tanári kontrollal és önállóan történő végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati 

betegségek kialakulásához vezető káros életviteli szokások 

tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése. 

Ének-zene: ütem, ritmus. 

Természettudomány: 

érzékszervek, érzékelés. 

Tanulási 

eredmények 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez 

mérten − társait is motiválja; 



 

 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben egyéni szintjének 

megfelelően, jártasság szinten úszik uszodai körülmények között.; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, ismeret-, jártasságszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

A 10. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 144 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
14 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
17 

Torna jellegű feladatmegoldások 

17 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
30 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
14 

Önvédelmi és küzdősportok 12 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
20 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
12 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk   8 

Összes óraszám: 144 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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. 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

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. 

Fogalmak 

Légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

17óra 

Előzetes tudás 

A térdelő-, és állórajt technikája, a fokozó-, és repülőfutás összehangolt 

kar és lábmunkája. 

A rövid és hosszú távú futásnál irambeosztási tapasztalat. 

Váltás alsó botátadással. 

Távolugrás: guggoló technika 

Kislabda hajítás beszökkenéssel. 

Lökő mozdulat oldalfelállásból, lendületvétellel. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

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 

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 rajttámlából 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, átlépő és flop felugrások gumiszalagra emelt elugró 

helyről (svédszekrény tető, dobbantó). Hasmánt, átlépő és flop 

magasugrás 5–9 lépés nekifutásból gumiszalagra, lécre 

Távolugrás lépő technika dinamikai és technikai javítása 10–14 

lépés nekifutással. Versenyszerű ugrások eredményre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: aerob, 

anaerob energianyerés, 

szénhidrátok, zsírok 

bontása, hipoxia, 

VO2max, állóképesség, 

erő, gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes programok, 

táblázatok, grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: ritmusok. 

 

Természettudomány: 

függőleges, vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, centrifugális 

erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 



 

 

Ismerkedés a homorító és ollózó technika alapjaival emelt elugró 

helyről, közepes távolságról (4–8 lépés) nekifutással  

Ismerkedés a hármasugrás technikájával, elugrások a gödörtől 4-

8-mre kijelölt sávból. 

Dobások (tárgyi feltételektől függően a hajítás mellé egy lökő 

vagy vető technika választása kötelező): 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, 

helyből és lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített 

dobószerekkel, egy és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás helyből, 1 és 2 keresztlépéssel 

járásból és lendületből célra és távolságra. Ismerkedés a lekészítés 

mozdulatával 

Súlylökés 3 kg-os (lányok) és 5 kg-os (fiúk) szerrel, oldalt 

beszökkenéssel vagy háttal becsúszással. Ismerkedés a forgással 

történő lökés technikájával 

Egy- és kétkezes vetések szemből, oldal- és háttal felállással. 

Ismerkedés a diszkoszvetés és kalapácsvetés forgómozgásával 

könnyített vagy kiegészítő szerek alkalmazásával (pl.: gumilabda, 

frizbi, hulahoppkarika, ugrókötél) 

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. 

Kulcsfogalmak/ 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás 

Tanári utasítás alapján: 

Részlegesen önálló balesetmentes gyakorlás. 

Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.  

A szabályok érthető megfogalmazása. 

A gyengébbek, segítségre szorulók számára segítségadás. 



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

● 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 

− Ugrószekrényen: 

● A korábban elsajátított ugrások továbbfejlesztése, az első és 

második ív növelése 

● Gurulóátfordulás előre ugródeszkáról történő elrugaszkodással 

● Hosszába állított ugrószekrényen felguggolás, leterpesztés 

● Lányoknak keresztbe, fiúknak hosszába állított ugrószerényen 

terpeszátugrás 

Lányoknak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

Természetismeret: az 

egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűségei, 

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, tarkóállási kísérletek 

segítséggel, leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Vállátfordulás előre, lebegőfüggésből lendületvétel, homorított 

leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület, kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; 

térdfellendülési kísérletek, támaszból ellendülés és homorított 

leugrás, alugrás. 

Egyenes vonalú 

mozgás, periodikus 

mozgás, gravitáció, 

tömegvonzás, hatás-

ellenhatás törvénye 

 

 

 

 

 

 

 

Egyensúlyérzékelés, 

izomérzékelés. 

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. 

Fogalmak 

kézenátfordulás, fejenátfordulás, emelés fejállásba, tarkóbillenés, 

átguggolás, támaszugrások első és második íve, utánlépés, térdelőállások, 

lebegőállások, kelepfellendülés, vállátfordulás, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz, felkarfüggés, terpeszpedzés, 

felkarállás, vetődési leugrás, kanyarlati leugrás, térdfüggés, fekvőfüggés, 

alugrás, kelepfelhúzódás, kelepforgás, térdfellendülés 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

17 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

Ritmikus gimnasztika: 

A nőies, szép mozgás előkészítésének gyakorlatai 

Egy választott szerrel három technikai elem készségszintű 

elsajátítása 

Testtechnikai elemek elsajátítása: 

járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, lábemelések, 

lendítések 

hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és törzshullámok 

Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások talajon, 

dobások-elkapások 

labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, leütések 

buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-elkapások, 

lendítés 

szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, dobások-

elkapások 

Esztétikus és harmonikus végrehajtások 

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 

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. 

Fogalmak 

 

FOGALMAK 

laza kötéltartás, low-impact alaplépés, high-impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 Tanári irányítással tanulói szabályalkotás 

Szabályok tudatos alkalmazása (játékvezetés gyakorlása) 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása 

Kézilabda: 

A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó és 

védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, cselezések 

irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések – célszerű 

alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok egy és több labdával (pl. háromszög, négyszög, „y” 

koordinációs alakzatokban) 

1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd különböző 

lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból, félaktív, majd 

aktív védőjátékos ellen 

Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés. 



 

 

sarkazás, a labdavezetés közben történő egyszerűbb irányváltoztatási 

módok célszerű és hatékony alkalmazása a mérkőzésjátékokban 

Labdaátadások különböző módjainak a játékhelyzethez igazított 

eredményes végrehajtása 

Egy- és kétütemű megállásból tempódobás gyakorlása, alkalmazása 

játékban 

Emberelőnyös és létszámazonos helyzetekben gyorsindulások, 

lerohanások kosárra dobással befejezve 

Fektetett dobás gyakorlása félaktív vagy aktív védő játékos 

jelenlétében 

A folyamatos játékban történő szabálytalanságok felismerése, a fair 

play alkalmazása 

Létszámazonos mérkőzésjátékok változatos, tanulói kreativitásra 

épülő szabálymódosításokkal 

Röplabda: 

● A kosárérintés, az alkarérintés, az alsó egyenes nyitás 

gyakorlása célfelület beiktatásával, készségszintű alkalmazása 

különböző játékhelyzetekben 

● A felső egyenes nyitás alaptechnikájának elsajátítása, 

gyakorlása célfelületre 

● 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 

Labdarúgás: 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti 

helyzetben történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, 

támadó és védő alapmozgások – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak 

(lábfej különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) 

alkalmazása a kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső 

csüddel, állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés alkalmazása a 

játékban 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező 

játékos mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt 

labdák elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás gyakorlása állított, 

lepattintott labdával 

Floorball 

● Labda nélküli technikai elemek – mint az alapállás, a támadó és 

védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való haladás, indulások-



 

 

megállások, cselezések irányváltoztatással – alkalmazása 

kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Gondolkodás és döntéskészség gyakorlása egyérintős és 

kétérintős játékokkal 

● Labdavezetések, átadások, átvételek megfelelő módjainak 

alkalmazása kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív, aktív védő elleni palánkra ütött 

labdával 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● Kapura lövések labdavezetésből nehezített körülmények között 

● Szabad ütések, büntető ütések kisjátékokban, 

mérkőzésjátékokban 

● Kapusalaphelyzet kialakítása, kapura lőtt labdák védése, a 

kapus és a védő játékosok együttműködése 

● Csereszituációk kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kialakítása 

● Létszámazonos kisjátékok a tanulók által alakított szabályok 

szerint 

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. 

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 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

− 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 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

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 

− A logikai, algoritmikus és egyéb problémamegoldó 

gondolkodást igénylő összetett mozgásos játékok gyakorlása 

(pl. amőba váltóversenyben, táblajátékok mozgásos 

változatban) 

Néptánc – szabadon választható 

− Táncok: a forgástechnika tudatosítása és gyakoroltatása, 

forgások egyénileg és párban. A forgás és forgatás 

módozatainak megismerése 

− Az erdélyi dialektus táncai, tánckultúrája. Táncalkalmak, 

táncrend, a táncház szerepe 

− A tánc dinamikai és ritmikai elemeinek pontos kivitelezése, az 

ugrókészség javítása. Erő- és állóképesség-fejlesztés 

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. 

Fogalmak 
szélességi és mélységi mozgás, szabályalkotás, támadó és védő szerep, 

forgástechnika (tánc), táncrend, dinamikus és statikus célfelületek 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, jártasságszintű 

végrehajtása 

Dzsúdógurulás alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása 

harántterpeszállásból indulva, mindkét irányba, előre és hátra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

A grundbirkózás alaptechnikáinak, szabályrendszerének 

jártasságszintű alkalmazása a küzdőfeladatokban 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló 

végrehajtása 

Birkózás 

● A gerincoszlop mozgékonyságát a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, 

eszközszerzés, mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel 

vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózótechnikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate 

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, jártasságszintű 

elsajátítása helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás 

közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű bemutatása  

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Szabad küzdelmet előkészítő játékos gyakorlatok 

● A Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata összefüggő 

gyakorlatanyagának végrehajtása, önálló bemutatása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint 

az egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak jártasságszintű 

elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 



 

 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató 

mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása   

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 

● A bokasöprés, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának elsajátítása passzív ellenfélen 

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.  

Fogalmak 

fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

rézsútleszorítások, oldalsó leszorítások, bokasöprés, nagy külső 

horogdobás, nagy belső horogdobás, karateállások és -lépések, 

karatevédések, karatetámadások kézzel és lábbal 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

− 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 rekreációs sportok megismerése, 

készségszintű elsajátítása (síelés, korcsolyázás, jégkorong, 

kajakozás, túrázás, túrakenuzás, kerékpártúrák) 

− Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, 

fitnesztermek tudatos használata. Egyszerűbb edzéstervek 

önálló összeállítása, tanári segítséggel, azok végrehajtása 

− A szabadban végezhető sportágak ismeretének további 

bővítése (futás, görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, 

streetball, strandkézilabda, strandröplabda, nordic 

walking, lovaglás, montain bike, görhoki, sportlövészet, 

íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

időjárási ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 



 

 

− Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő 

használatának elsajátítása, a turistajelzések ismerete, 

alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése 

− 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 

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. 

Fogalmak 
görhoki, nordic walking, túrakenu, kajak, lövészet, kerékpártúra, életmód, 

vándortábor, sátortábor 

 

Gyógytestnevelés: A jogszabályokban és a helyi tantervben 

rögzítettnek megfelelően 

Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 9. osztály Nat szerint előírt mozgásanyaga. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi 

fejlesztési feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok önálló 

összeállítása tanári segítséggel, pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló 

gyakorlatok önálló összeállítása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, 

mozgékonyságának (hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló 

különböző testgyakorlatok tudatos, pontos végrehajtása, 

egyszerűbb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra 

nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését 

szolgáló tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző 

testgyakorlatok elsajátításán keresztül 

Ének-zene: ütem, ritmus. 

Természettudomány: 

érzékszervek, érzékelés. 



 

 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok 

önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati 

betegségek kialakulásához vezető káros életviteli szokások 

tudatában a pozitív beavatkozási stratégiák megismerése 

Tanulási 

eredmények 

Rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − lehetőségeihez 

mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak korrekciós gimnasztika, izom-összehúzódás, izomfeszítés, izomlazítás 

 

11–13. évfolyam 

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 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; 

− 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 11. évfolyamon a testnevelés tantárgy óraszáma: 108 óra 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
10 



 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
12 

Torna jellegű feladatmegoldások 

12 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
22 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
10 

Önvédelmi és küzdősportok   8 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
14 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
12 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk   8 

Összes óraszám: 108 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 10. osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természet 

tudomány: 

élettani ismeretek 

 

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. 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, 

VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes 

programok, 

táblázatok, 

grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

függőleges, 

vízszintes és 

szögsebesség, 

centripetális, 

centrifugális erő. 

 

 

 

 



 

 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és 

lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy 

és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás 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 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két 

fordulattal könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon 

vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a 

diákok képességeihez igazodó differenciálással 

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 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● 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 utánlépésekkel, különböző 

kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb 

átlendítéssel és 90 fokos fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűsége,

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, 

periodikus 

mozgás, 

gravitáció, 

tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás 

törvénye 

 

 

 

 

 

Egyensúly- és,  

izomérzékelés. 



 

 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési 

kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált 

gyakorlatok kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

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. 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű 

elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, 

lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és 

törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások 

talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, 

leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-

elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, 

dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi 

hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és 

harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

− Nyolc ütemű 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 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus 

erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok Órakeret 



 

 

22 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, 

cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 

– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok növekvő sebességgel egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd 

különböző lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból 

a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, a védőtől való elszakadás iram- és 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, 

sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 



 

 

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, 

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 leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● 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 

Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő 

alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej 

különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő 

sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 

állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a 

játékhelyzethez igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 

mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 



 

 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz 

igazítva 

Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a 

támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása 

kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző 

védekezési formák megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a megindulási 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. 

Fogalmak 

Játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 

pozíciós játék 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020 előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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) 

Természeismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros 

forgás és a forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus 

tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, 

a partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán 

keresztül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, 

dinamikus és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

táncrend, táncszók 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) 

történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, 

mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása 

helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély 

nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az 

egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult 

technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása  

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, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának gyakorlása passzív, majd aktív 

ellenfélen 

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. 

Fogalmak 

Fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, 

karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses 

támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 10.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának 

elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző 

mozgásformák ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a 

mindennapos életvezetésben 

 

 

Természetismeret:

időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 



 

 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása 

(síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, 

kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, 

a turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, 

vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 

szerepének tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az 

élethosszig tartó sportolás és egészséges életvitel iránti igény 

kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a 

mindennapi stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, 

levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

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. 

Fogalmak 
Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

Gyógytestnevelés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 10. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

 



 

 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok 

tervezése, megtartása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 

tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok 

elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása 

tanári segítséggel 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek 

kialakulásához vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív 

beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak 
Fogalmak 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

A 12. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 108 óra 



 

 

 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
10 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
12 

Torna jellegű feladatmegoldások 

12 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+2 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
22 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
10 

Önvédelmi és küzdősportok   8 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
14 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
12 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk   8 

Összes óraszám: 108 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 11. osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

 

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. 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, 

VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes 

programok, 

táblázatok, 

grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

függőleges, 

vízszintes és 

szögsebesség, 



 

 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és 

lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy 

és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás 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 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két 

fordulattal könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

centripetális, 

centrifugális erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon 

vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a 

diákok képességeihez igazodó differenciálással 

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 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● 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 utánlépésekkel, különböző 

kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb 

átlendítéssel és 90 fokos fordulattal terpeszülés 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűsége,

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, 

periodikus 

mozgás, 

gravitáció, 

tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás 

törvénye 

 

 

 

 

 

Egyensúly- és,  

izomérzékelés. 



 

 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési 

kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált 

gyakorlatok kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

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. 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 



 

 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű 

elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, 

lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és 

törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások 

talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, 

leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-

elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, 

dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi 

hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és 

harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

− Nyolc ütemű 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 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus 

erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 



 

 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, 

cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 

– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok növekvő sebességgel egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd 

különböző lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból 

a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

Kosárlabda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, 

sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 



 

 

● 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, 

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 leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● 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 

Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő 

alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej 

különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő 

sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 

állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos 

játékhelyzetekben 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a 

játékhelyzethez igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 



 

 

mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz 

igazítva 

Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a 

támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása 

kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző 

védekezési formák megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a megindulási 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. 

Fogalmak 

Játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 

pozíciós játék 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020 előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Természeismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 

 

 

 

 

 



 

 

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) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros 

forgás és a forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus 

tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, 

a partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán 

keresztül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, 

dinamikus és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

táncrend, táncszók 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) 

történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, 

mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély 

nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása 

helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az 

egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult 

technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása  

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, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának gyakorlása passzív, majd aktív 

ellenfélen 

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. 

Fogalmak 

Fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, 

karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses 

támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

14 óra 

Előzetes tudás A 11.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának 

elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

 

 

Természetismeret:

időjárási 



 

 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző 

mozgásformák ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a 

mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása 

(síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, 

kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, 

a turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, 

vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 

szerepének tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az 

élethosszig tartó sportolás és egészséges életvitel iránti igény 

kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a 

mindennapi stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, 

levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

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. 

Fogalmak 
Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

Gyógytestnevelés 
Órakeret 

72 óra 

Előzetes tudás A 11. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

 



 

 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok 

tervezése, megtartása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 

tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok 

elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása 

tanári segítséggel 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek 

kialakulásához vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív 

beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 

Fogalmak 
Fogalmak 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 



 

 

 

A 13. évfolyamon a testnevelés tantárgy alapóraszáma: 93 óra 

 

Témakör neve Óraszám 

Gimnasztika és rendgyakorlatok – prevenció, relaxáció 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
  8 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
10 

Torna jellegű feladatmegoldások 

10 Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+2 óra/ 

Sportjátékok 

/ Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
18 

Testnevelési és népi játékok 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
  8 

Önvédelmi és küzdősportok   7 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 

/Úszásból fennmaradó óraszám:+ 2 óra/ 
12 

Úszás: óraszáma elosztva a fenti témakörök között, amennyiben az úszás 

feltételei nem teremthetőek meg 
12 

Fennmaradó óraszámot a NETFIT mérésre fordítjuk   8 

Összes óraszám: 93 

 

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A 12. osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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  

 

 

Ének zene: ütem, 

ritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív 

megküzdési stratégiák rendszeres és tudatos alkalmazása 

Relaxációs technikák tudatos alkalmazása 

Zenés bemelegítés összeállítása önállóan 

 

Természetismeret: 

élettani ismeretek 

 

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. 

Fogalmak 

légzőgyakorlatok, relaxáció, utasítás, szóban közlés, dinamikus és 

statikus gimnasztika, szergyakorlatok, sor- és oszlopalakzat, 

kéziszergyakorlatok 

 

Atlétikai jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Ének-zene: ritmus 

gyakorlatok 

 

Természetismeret: 

aerob, anaerob 

energianyerés, 

szénhidrátok, 

zsírok bontása, 

hipoxia, 

VO2max, 

állóképesség, erő, 

gyorsaság. 

  

 

Informatika: 

mobiltelefonos 

alkalmazások, 

számítógépes 

programok, 

táblázatok, 

grafikonok. 

 

 

 

Ének-zene: 

ritmusok. 

 

Természetismeret: 

függőleges, 

vízszintes és 

szögsebesség, 



 

 

A megismert elugrótechnikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre az egyénileg kiválasztott technikával 

A megismert magasugró technikák gyakorlása, versenyszerű ugrások 

eredményre, az egyénileg kiválasztott technikával 

Hármasugrás önállóan választott elugróhelyről és nekifutási távolságból 

Dobások: 

Lökő, vető és hajító mozgások különböző testhelyzetekből, helyből és 

lendületből medicinlabdával, könnyített és nehezített dobószerekkel, egy 

és két kézzel 

Kislabda- vagy gerelyhajítás 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 

Diszkoszvetés egy vagy másfél fordulattal, kalapácsvetés egy vagy két 

fordulattal könnyített vagy kiegészítő szerekkel 

centripetális, 

centrifugális erő. 

 

 

 

 

 

 

 

Ferdehajítás. 

 

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. 

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 

 

Torna jellegű feladatmegoldások 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, 

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 

 (Választható anyagként) Az alapugrások elsajátítása minitrampolinon 

vagy gumiasztalon 

További tornaszer(ek) választása a helyi lehetőségeknek megfelelően, a 

diákok képességeihez igazodó differenciálással 

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 

● Repülő gurulóátfordulás néhány lépés nekifutásból (fiúk) 

● 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 utánlépésekkel, különböző 

kartartásokkal és karlendítésekkel 

● Fordulatok állásban, guggolásban 

● Tarkóállási kísérletek segítséggel 

 

 

 

Segítségadás, 

elsősegély nyújtás 

fogásai. 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

az egyszerű gépek 

működési 

törvényszerűsége,

forgatónyomaték, 

reakcióerő, 

egyensúly, 

tömegközéppont. 

 

 

Egyenes vonalú 

mozgás, 

periodikus 

mozgás, 

gravitáció, 

tömegvonzás, 

hatás-ellenhatás 

törvénye 

 

 

 

 

 

Egyensúly- és,  

izomérzékelés. 



 

 

● Felugrás mellső oldalállásból oldaltámaszba, majd egyik láb 

átlendítéssel és 90 fokos fordulattal terpeszülés 

● Leugrások feladatokkal 

● Önállóan összeállított összefüggő gyakorlatok 

Felemáskorláton: 

● Támaszok, harántülés, térdfüggés, fekvőfüggés, függőtámasz 

● Függésből lendületvétel, átguggolás, átterpesztés fekvőfüggésbe 

● Felugrás támaszba és függésbe 

● Leugrás támaszból. Alugrás. Nyílugrás 

Fiúknak: 
Gyűrűn:  

● Magas gyűrűn: alaplendület, lebegőfüggés, emelés lefüggésbe, 

ereszkedés hátsó lefüggésbe, emelés lebegőfüggésbe 

● Lebegőfüggésből lendületvétel, homorított leugrás 

● Vállátfordulás előre 

● Húzódás-tolódás támaszba 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

Korláton:  

● Terpeszülés, támaszok (nyújtott támasz, hajlított támasz, 

lebegőtámasz, felkar-lebegőtámasz), felkarfüggés 

● Alaplendület támaszban és felkarfüggésben 

● Támlázás, terpeszpedzés, szökkenés 

● Lendület előre támaszba, segítséggel 

● Saslendület előre-hátra 

● Felkarállás 

● Vetődési leugrás, kanyarlati leugrás 

Nyújtón: 

● Alaplendület 

● Kelepfelhúzódás támaszba, kelepforgás; térdfellendülési 

kísérletek 

● Malomforgás előre 

● Billenési kísérletek 

● Támaszból ellendülés és homorított leugrás. Alugrás. Nyílugrás 

A gyógytestnevelés-órán a torna jellegű gyakorlatok – a kontraindikált 

gyakorlatok kivételével – elősegítik a törzsizomzat fejlesztését, a 

biomechanikailag helyes testtartás kialakítását. 

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. 

Fogalmak 
billenés, nyílugrás, húzódás-tolódás támaszba, saslendület előre-hátra, 

malomforgás 

 

Ritmikus gimnasztika és aerobik (választható) Órakeret 



 

 

10 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020-ban előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

− A korábban tanult mozgások magasabb szintű végrehajtása 

− Egy választott szerrel alapvető technikai elemek készségszintű 

elsajátítása, alkalmazása 

− Testtechnikai elemek elsajátítása: 

● járások, ugrások: érintőjárás, hintalépés, keringő lépés, 

szökkenő hármaslépés, ördögugrás, őzugrás 

● forgások: fordulatok állásban és különböző testhelyzetekben 

● egyensúlyelemek: lebegőállások, mérlegállások, 

lábemelések, lendítések 

● hajlékonysági elemek: törzshajlítások, kar- és 

törzshullámok 

− Szertechnikai elemek megismerése, elsajátítása: 

● kötél: áthajtások, lendítések, körzések, dobások-elkapások 

● karika: lendítés, karikakörzések, pörgetések, gurítások 

talajon, dobások-elkapások 

● labda: gurítások testen és talajon, dobások-elkapások, 

leütések 

● buzogány: kis körzések, malomkörzések, dobások-

elkapások, lendítés 

● szalag: kígyókörzések, spirálkörzések, lendítések, 

dobások-elkapások 

− A kondicionális és koordinációs képességek (dinamikus erő, 

statikus erő, egyensúlyozási képesség, ritmus, ízületi 

hajlékonyság) szinten tartása, illetve további fejlesztése 

− Önállóan összeállított gyakorlat megtanulása zenére, esztétikus és 

harmonikus végrehajtása 

Aerobik: 

− Nyolc ütemű 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 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 



 

 

Fogalmak 

Alaplépések, low impact alaplépés, high impact alaplépés, kombi 

impact alaplépés, tempó, ritmus, lépéskombináció, sasszé, dinamikus 

erő, statikus erő, egyensúlyozási képesség, ízületi hajlékonyság. 

 

Sportjátékok 
Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

Kézilabda 

● A labda nélküli technikai elemek – mint az alaphelyzet, a támadó 

és védekező lábmunka, indulások-megállások, ütközések, 

cselezések irányváltással és lefordulással, felugrások-leérkezések 

– célszerű alkalmazása a folyamatos játéktevékenységek során 

● A figyelem megosztását igénylő összetett labdás koordinációs 

gyakorlatok növekvő sebességgel egy és több labdával (pl. 

háromszög, négyszög, „y” koordinációs alakzatokban) 

● 1-1, 2-1, 2-2 elleni játékok (labdavezetés, irány- és iramváltások, 

indulócselek alkalmazása) kapura lövéssel összekapcsolva 

● Kapura dobások bedőlésből, bevetődésből, ejtésből, majd 

különböző lendületszerzési módot követő felugrásból, beugrásból 

a folyamatos játéktevékenységek során 

● Alapvető szabályok készségszintű elsajátítása, alkalmazása 

játéktevékenységben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret 

hatás, ellenhatás, 

ferdehajítás, 

távolság, 

sebesség, 

közegellenállás 

 

 

Érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 



 

 

● Területvédekezés (6-0, 5-1) alkalmazása játékban 

● A kapus-alaptechnikák alkalmazása játékhelyzetekben 

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, 

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 leütés alaptechnikájának elsajátítása 

● A felső egyenes nyitás alkalmazása a folyamatos játéktevékenységben 

● 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 

Labdarúgás 

● A labda nélküli technikai elemek – mint a mély súlyponti helyzetben 

történő elindulások, megállások, irányváltoztatások, támadó és védő 

alapmozgások növekvő mozgássebesség és dinamika (növekvő 

energiabefektetéssel) mellett – tudatos és célszerű alkalmazása a 

kisjátékokban és a mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, -átadások és -átvételek megfelelő módjainak (lábfej 

különböző részeivel, talppal, combbal, mellkassal, fejjel) növekvő 

sebességgel, dinamikával történő végrehajtása a kisjátékokban és a 

mérkőzésjátékokban 

● Rúgások gyakorlása célba belső csüddel, teljes csüddel, külső csüddel, 

állított labdával, mozgásból, valamint létszámfölényes és létszámazonos 

játékhelyzetekben 



 

 

● A területvédekezés és emberfogásos védekezés váltott alkalmazása a 

játékhelyzethez igazítva a folyamatos játék során 

● A területszerzéssel történő emberelőnyös kisjátékokban az üres 

passzsávok hatékony megjátszása időkényszer alatt, a védekező játékos 

mozgásirányának alkalmazkodása a területszerzéssel járó 

játékhelyzetekhez 

● A kapusalaphelyzet gyakorlása, guruló, félmagas és magas ívelt labdák 

elfogása. Kigurítás, kidobás, kirúgás alkalmazása a folyamatos játékhoz 

igazítva 

Floorball 

● Labda nélküli és labdás technikai elemek – mint az alapállás, a 

támadó és védő alapmozgások, a helyes ütőfogás, ütővel való 

haladás, indulások-megállások, cselezések irányváltoztatással – 

alkalmazása kisjátékokban, mérkőzésjátékokban 

● Labdavezetések, átadások, átvételek készségszintű alkalmazása 

kisjátékokban és mérkőzésjátékokban 

● Mozgások passzív, félaktív és aktív védő ellen (2-1, 3-2) 

● Labdatartást fejlesztő játékok 

● A kapus és a védő játékosok együttműködése, a különböző 

védekezési formák megismerése 

● Emberfogásos védekezés és területvédekezés kisjátékokban és 

mérkőzésjátékokban 

● Létszámelőnyös, létszámhátrányos és létszámazonos játékok 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− a megindulási 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. 

Fogalmak 

Játékrendszerek, játékvezetés, emberelőnyös és létszámazonos kisjáték, 

elzárás-leválás, leütés, felső egyenes nyitás, sánc, beugrásos és 

felugrásos kapura lövés, támadó és védekező stratégia, alapfelállás, 

pozíciós játék 

 

Testnevelési és népi játékok 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020 előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Természeismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés, 

koordináció. 

 



 

 

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) 

Néptánc – szabadon választható 

Táncok: a forgástechnika fejlesztése a különböző lábfőrészeken. A páros 

forgás és a forgástechnika fejlesztése 

A dunai és tiszai táncdialektusok átismétlése, az erdélyi dialektus 

tananyagának bővítése 

Az improvizációs készség, a stílusérzék és az előadókészség fejlesztése, 

a partnerkapcsolat fontossága és gyakorlása a néptánc mozgásanyagán 

keresztül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 

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. 

Fogalmak 

Besegítés, szabálykövető magatartás, kreatív játék, játékalkotás, 

dinamikus és statikus célfelületek, szélességi és mélységi mozgás, 

táncrend, táncszók 

 

Önvédelmi és küzdősportok 
Órakeret 

7 óra 



 

 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

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 

Alapvető karateütések, -rúgások és azok védésére irányuló 

védéstechnikák és ellentámadások biztonságos, életszerű végrehajtása 

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak 

önálló végrehajtása 

A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó, karate) 

történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak 

megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése 

Birkózás  

● A gerincoszlop mozgékonyságát, a nyakizmok erejét növelő 

birkózásra előkészítő speciális hídgyakorlatok készségszintű 

végrehajtása 

● Hanyatt fekvésből felhidalás kéz segítségével, majd anélkül 

● Hídban forgás 

● Hídba vetődés fejtámaszból 

● Birkózó alapfogásban társ egyensúlyának kibillentése húzások, 

tolások kombinált alkalmazásával 

● Páros földharcjátékok (pl. hátára, hasára fordítás, eszközszerzés, 

mögékerülés birkózás térdelésben) eszközzel vagy anélkül 

● Állásban végrehajtható megfogások és szabadulások 

alaptechnikájának jártasságszintű elsajátítása a páros 

gyakorlatokban 

● Mögékerülés karberántással: támadó és védekező technika 

● Mögékerülés: könyökfelütéssel, kibújással 

● Parter helyzetből induló birkózó technikák megismerése, 

gyakorlása a páros küzdelmekben 

● A tanult rézsút és oldalsó leszorítástechnikák gyakorlása a 

különböző mini judo jellegű földharcjátékokban 

Karate  

● Alapvető karateállások és testtartások elnevezésének ismerete, 

azok önálló bemutatása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Természetismeret: 

érzékszervek, 

érzékelés. 

Segítségadás, 

elsősegély 

nyújtás. 

 

 

 

Ének-zene: ütem, 

ritmus. 



 

 

● Az alapvető karateütések technikájának elsajátítása 

helyváltoztatás nélkül (egyenes ütés helyben, egyenes ütés az 

elöl lévő láb oldalán, egyenes ütés a hátul lévő láb oldalán), 

gyakorlása helyváltoztatás közben 

● Rúgások alaptechnikájának önálló végrehajtása, elsajátítása 

helyben 

● Oldalra rúgás és csapás technikája 

● Rúgás- és ütéskombinációk végrehajtása helyváltoztatás közben 

● Alap védekező technikák ellentámadásokkal 

● Az egy- és háromlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

megismerése, gyakorlása 

● A három- és ötlépéses alapküzdelem mozgásanyagának 

jártasságszintű végrehajtása 

● Egyenes, köríves és kalapácsütés, csapás ökölháttal, valamint az 

egyenes és oldalra rúgás védési technikáinak elsajátítása 

● A védő technikákhoz tartozó stabil állás alkalmazása. A tanult 

védő technikák kivitelezése helyben és mozgásban, 

ellentámadással 

● Heian 1 (vagy annak megfelelő) kata bemutatása a tanult 

technikák kivitelezésével, sportágra jellemző 

mozgásdinamikával, számolásra és számolás nélkül, önállóan 

● Szabad küzdelem alaptámadásai és -védései, ellentámadások 

helyben és szabad küzdelemre jellemző helyváltoztató mozgással 

● A karate speciális bemelegítő, nyújtó hatású mozgásformáinak 

megismerése, elsajátítása  

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, a nagy külső horogdobás és a nagy belső 

horogdobás technikájának gyakorlása passzív, majd aktív 

ellenfélen 

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. 

Fogalmak 

Fair play, társas felelősségvállalás, egyéni határok megismerése, 

bokasöprés, nagy külső horogdobás, nagy belső horogdobás, 

karatevédések (uke), karatetámadások kézzel és lábbal, 5 lépéses 

támadás-védekezés, 3 lépéses támadás-védekezés 

 

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás A 12.osztály Nat 2020. előírt mozgásanyaga. 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 



 

 

A sporttevékenységek és a környezeti hatások összefüggésrendszerének 

ismeretében a pozitív beavatkozási stratégiák tudásanyagának 

elmélyítése, gyakorlati alkalmazása 

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó egészségmegőrző 

mozgásformák ismeretének elmélyítése, tudatos alkalmazása a 

mindennapos életvezetésben 

A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a 

környezettudatos gondolkodás kialakítása a társak körében 

Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása 

(síelés, korcsolyázás, jégkorong, kajakozás, túrázás, túrakenuzás, 

kerékpártúrák) 

Erdei tornapályák, szabadtéri kondipark gépeinek, fitnesztermek tudatos 

használata. Egyszerűbb edzéstervek önálló összeállítása, végrehajtása 

A szabadban végezhető sportágak ismeretének további bővítése (futás, 

görkorcsolya, túrázás, tájfutás erdőben, streetball, strandkézilabda, 

strandröplabda, nordic walking, lovaglás, montain bike, görhoki, 

sportlövészet, íjászat, tenisz, falmászás, asztalitenisz, tollaslabda, jóga, 

kerékpározás) 

Térképolvasás alapjainak, a tájolók megfelelő használatának elsajátítása, 

a turistajelzések ismerete, alkalmazása. Egyszerűbb túrák tervezése, 

vezetése 

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, 

szerepének tudatosítása 

A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az 

élethosszig tartó sportolás és egészséges életvitel iránti igény 

kialakításához 

Az alternatív környezetben űzhető sportok tudatos alkalmazása a 

mindennapi stresszhelyzetek feloldásában 

Az alternatív környezetben űzhető sportágak specifikus bemelegítő, 

levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása 

Egy tradicionális, természetben űzhető sportág történetének, meghatározó 

magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése 

 

 

Természetismeret:

időjárási 

ismeretek, 

tájékozódás, 

térképhasználat. 

 

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. 

Fogalmak 
Tervezés, tudatosság, kihívás, kitartás, rekreáció, stresszkezelés, 

teljesítménytúra, Országos Kéktúra 

 

Gyógytestnevelés 
Órakeret 

63 óra 

Előzetes tudás A 12. osztály Nat-ban előírt mozgásanyaga 

A tematikai egység fejlesztési feladatai és ismeretei  
Kapcsolódási 

pontok 

A gyógytestnevelés fejlesztési feladatai megjelennek a különböző 

témakörökbe ágyazottan, azok szerves részeként. Az ott felsorolt 
 



 

 

feladatok végrehajtása során, illetve azokon kívül az alábbi fejlesztési 

feladatokat kell megvalósítani: 

A helyes légzéstechnika elsajátítása 

A helyes testséma kialakítását szolgáló gyakorlatok pontos végrehajtása 

segítségadással, majd anélkül 

A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását szolgáló gyakorlatok 

tervezése, megtartása 

Összetett korrekciós gimnasztikai gyakorlatok pontos elsajátítása, 

egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok összeállítása tanári kontrollal, a 

gyakorlatok önálló végrehajtása 

A tartó- és mozgatószervrendszer izomzatának, mozgékonyságának 

(hajlékonyságának) fejlesztését szolgáló különböző testgyakorlatok 

tudatos, pontos végrehajtása, egyszerűbb és összetettebb gyakorlatok 

összeállítása tanári kontrollal 

Az állóképesség-fejlesztés jelentőségének felismerése, kitartásra nevelés 

Mozgás- és terheléshatárok megismertetése, azok növelését szolgáló 

tevékenységek megismerése, végrehajtása 

Az egészségi állapot változását pozitívan és negatívan befolyásoló 

(kontraindikált) mozgások megismerése a különböző testgyakorlatok 

elsajátításán keresztül 

A betegség, illetve elváltozás javítását szolgáló úszások és vízben 

végzett gyakorlatok elsajátítása, rövidebb edzésprogramok összeállítása 

tanári segítséggel 

A gyógytestnevelés specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó 

gyakorlatainak önálló végrehajtása 

A gerinc elváltozásaihoz, a legalapvetőbb belgyógyászati betegségek 

kialakulásához vezető káros életviteli szokások tudatában a pozitív 

beavatkozási stratégiák alkalmazása a mindennapi életvezetésben 

Tanulási 

eredmények 

A témakör tanulása hozzájárul ahhoz, hogy a tanuló a nevelési-

oktatási szakasz végére: 

− rendszeresen mozog, edz, sportol a szabad levegőn, erre − 

lehetőségeihez mérten − társait is motiválja; 

− az elsajátított egy (vagy több) úszásnemben vízbiztosan, 

készségszinten úszik, a természetes vizekben is; 

− önállóan képes az elkerülhetetlen vízi veszélyhelyzetek célszerű 

kezelésére; 

− a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett technikai és 

taktikai elemeit kreatívan, az adott játékhelyzetnek megfelelően, 

célszerűen, készségszinten alkalmazza; 

− a szabadban végzett foglalkozások során nem csupán ügyel 

környezete tisztaságára és rendjére, hanem erre felhívja társai 

figyelmét is. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− belső igénytől vezérelve, rendszeresen végez a biomechanikailag 

helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatokat; 

− mindennapi tevékenységének tudatos részévé válik a korrekciós 

gyakorlatok végzése; 

− a szárazföldi és az uszodai korrekciós gyakorlatait készségszinten 

sajátítja el, azokat tudatosan rögzíti; 

− ismer és alkalmaz alapvető relaxációs technikákat; 

− megoldást keres a testtartási rendellenesség kialakulásának 

megakadályozására, erre társait is motiválja. 



 

 

Fogalmak 
Fogalmak 

edzéstervezés, tudatos életvitel 

 

KÖTELEZŐ KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGY 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. Az 

egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a szűkebb-

tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális problémák megoldásának fontos feltétele 

az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén 

alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A kerettantervben leírt program célja, hogy az ember és 

természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság 

mellett elkötelezett magatartás meghatározóvá váljék a tanulók számára. 

 A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány 

tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet 

műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez 

kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

 A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a természettudományi 

jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű gondolkodás támogatása 

érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is tartalmaz. Ez a tartalmi elem a különböző 

műveltségterületek, tantárgyak közötti kapcsolódásokra hívja fel a helyi tantervkészítők, illetve 

tankönyvírók figyelmét. A dokumentum – jellegénél fogva – széles kereteket biztosít a megvalósító 

intézmények számára. Minden tematikai egység Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában 

gazdag tartalmi és módszertani lehetőséget (Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra. 

Ezzel is segítséget, illetve ötletet kínál az egyes intézményekben megvalósítandó konkrét tartalmak 

kialakításához. Ezeket – a konkrét követelményekkel együtt - az intézményeknek a helyi 

tantervükben kell meghatározniuk, egyrészt a diákok, másrészt az intézményben oktatott 

szakmák/szakmacsoportok által megkívánt elvárásokhoz és lehetőségekhez igazodva.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok kudarcot 

megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való foglalkozás 

örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze, frissen tartsa, 

illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos gondolkodásukat, 

képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de érteni kell 

az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a természeti 

folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, korlátainak és 

kockázatainak megértéséhez. 

 Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 

elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát 

a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex természettudomány 

tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel kapcsolatos állampolgári 

kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy a tanulók ismerjék 

meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat idézhetnek elő. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál. 

Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, hogyan 

lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket fejleszt, amelyek a 

mai világban elengedhetetlenek.  



 

 

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói ismeretszerzésre, 

kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a Projektmunka fejlesztési feladat 

keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a tanév során bármikor felhasználható. 

Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és a 

biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás módszereiről, 

tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek vizsgálatának 

módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg a 

mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen természetben 

(meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez testünk fölépítésének 

és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti környezeti állapota, az itt folyó 

gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a 

művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 

szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget adnak 

a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 

elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek 

élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.  

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. Az 

így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika 

között is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében az 

okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott diagram 

ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 

– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos érvelés 

néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

9. évfolyam 

Heti óraszám: 3 óra – éves óraszám: 108 óra 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 
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Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  



 

 

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, 

elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek 

milyen fiú/lány tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit 

figyelt meg? Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek 

összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, 

tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és 

tudományos (atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a 

szív mint szivattyú) használatára. Modell és makett különbsége (pl. 

emberi szív) – mi érthető meg belőle, mi nem: közös megbeszélés. 

Eltérő modellek/makettek ugyanarról a jelenségről (pl. 

emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, 

kvint, kvart) mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a 

hétköznapokban (népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban 

(meteorológiai hálózat, életmód és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. 

Attenborough: Az élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét 

probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, 

szimuláció, makett. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 
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Előzetes tudás 

Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, 

sebesség, a kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, 

év. 

Fejlesztési 

feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők 

ismerete, használatuk begyakorlása. 

Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a 

földrajzi hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek 

leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos 

jelenség különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és 

biológiai jelenségek összekapcsolása.  



 

 

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, 

égi mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 

hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás 

mértékegységeinek használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, 

használata mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; 

a szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető 

összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális 

gyorsulás fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Kémiai reakciók sebességének függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás 

bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap 

naponkénti égi mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás 

szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és 

mai mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom 

összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak 

és az év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A 

bolygók és a csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív 

és kvantitatív alkalmazása. 

Matematika: 

koordináta-rendszer, 

geometriai hasonlóság, 

váltószög, vetület, 

nézet, perspektíva  

 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, 

tematikus térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, 

óra, nap, évszak, év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi 

sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás, reakciósebesség, 

katalizátor. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves 

molekulák) 

Órakeret 
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Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) élőlények. 

A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) 

és az iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű 

példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása 

(közlekedés, fűtés, vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-

alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, 

aminosavak, fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása 

az élőlényekben. Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. 

Mérgezések és következményeik. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, 

szénhidrogén, karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-

változások, az időjárás elemei) 
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Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési 

feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 



 

 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése 

néhány fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az 

érdeklődés felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések 

megfogalmazása. Példák a gazdálkodás és a természeti környezet 

közti összefüggésekre. A halmazállapot-változások alapvető 

jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála alappontjai, az olvadáspont, 

forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála 

és a Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 

kemikáliák, biogazdálkodás). 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, 

problémái. Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Természetvédelmi értékek. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, 

trágyázás). 

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi 

feladatmegoldás, Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, 

lebegés, merülés feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét 

példák. 

Történelem: Történeti 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, 

gáztörvény, zárt rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, 

halmazállapot, olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, 

páratartalom, harmat, dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, 

talaj, monokultúra, talajvíz, rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai 

tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, egyensúly, stabilitás, 

folyamat, rendszer, környezet. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk! 
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Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az 

állandóság és a változás oksági összefüggéseinek felismerése. A 



 

 

jelenségek közös jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak 

megszilárdítása (természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, 

rendszer, állapot, változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. 

A tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a 

tapadási, csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: 

rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi 

alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók 

mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, 

súrlódási erő, tömegvonzás, súly. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 
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Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

Fejlesztési 

feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, 

elemi alkalmazása.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, 

változás, rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája) 
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Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai 

alapelveinek megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, az egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető 

egészségvédelmi ismeretek. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 

példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). 

Az izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A 

védekező reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés 

hatására (kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, tbc). 

A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és 

megőrző hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, 

infarktus). 

Magyar nyelv és 

irodalom; művészetek: 

az emberi test 

ábrázolásai. 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, 

légcsere, légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, 

vérnyomás, kockázati tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 
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Előzetes tudás 
Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, 

normálalak. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának 

mélyítése. Az állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok 

mérettartományában bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az 

energiagazdálkodással kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

Történelem: Hirosima, 

hidegháború. 

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 



 

 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az 

élő szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Kulcsfogalmak 

Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, 

rádióaktivitás, atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, 

napenergia, atomerőmű. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 
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Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak 

leírása az elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb 

ismeretek szerzése a bennünket körülvevő térről. Alapismeretek 

szerzése az elektromágneses hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás 

megismerése. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető 

összefüggések felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

 

Történelem: 

felvilágosodás, 

felfedezések. 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, 

Coulomb-törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, 

váltóáram, elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, 

elektromágneses indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses 

hullám. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 
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Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési 

feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetében, a kettősség tudatosítása.  



 

 

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a 

mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény tulajdonságai 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak 

vizsgálata és gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei 

(pupillareflex, élességállítás), a látáshibák korrigálása 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és 

irodalom, művészetek:  

színek és fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak 
Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, 

fénysebesség. 
 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 
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Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A 

légzés funkciója. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, 

emésztés, keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az 

emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, 

epe, hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, 

mérgezések. Az alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, 

átalakítások).  

Osztályfőnöki: Etikett, 

társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 



 

 

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, 

arányainak megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, 

vérplazma, visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és 

hormonrendszer és a viselkedés 
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Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák 

csoportban élő állatokra. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez 

való alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az 

azt fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet 

megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 

testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. 

Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, 

reklámok, függőséget okozó hatások.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és nonverbális 

kommunikáció. Haza- 

és családszeretet, 

magány, vallás, 

lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Osztályfőnöki: Az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. társas 

együttélés, devianciák. 

 

Kulcsfogalmak 

Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  

immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, 

bevésődés, utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, 

agresszió, segítségadás (altruizmus), szabálykövetés. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 
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Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési 

feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A 

szexualitás genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az 

egészségmegőrzés szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az 

öröklődés és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai 

háttere emberben. A genetika és a szexualitás egészségügyi 

vonatkozásai. A genetikai információ megváltozásának lehetséges 

következményei. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő 

betegségek).  

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában 

(az ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; 

osztályfőnöki: 

Szexualitás, családi 

élet. Identitás. 

Öregedés és halál, idős 

generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, 

petefészek, tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, 

tüszőhormon, sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, 

beágyazódás, magzat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

Órakeret 
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Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és 

agresszió. Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, 

bolygómozgás, tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési 

feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, 

összefüggések észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, 

megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani 

és biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

haladáseszme 

különböző korokban; 

az ideológiák mint a 



 

 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, 

típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések 

oka, következményei. 

Hegységképződés és -pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini 

leírása. Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai 

érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók 

terjedése. 

A biológiai evolúciónak az emberi társadalomra való közvetlen 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés 

és szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés 

és az eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

hatalmi rendszer 

alátámasztói. Az 

önzetlenség emberi 

példái. A tömegek 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

Történelem: A 

járványok és a 

háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Osztályfőnöki: 

Szokások, divat. 

A szabálykövetés és 

szabályszegés példái 

az irodalomban és a 

történelemben. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, 

közös ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, 

önzetlenség. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 
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Előzetes tudás 
Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-

medencében. 

Fejlesztési 

feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az 

érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az 

alkalmazásra való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia 

érdekében a háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember 

szerepének elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány 

lehetséges megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 

 



 

 

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, 

nitrogén), az anyag és energiaforgalom összefüggésére. 

Táplálékpiramis (termelő, fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek 

beszűkítése és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a 

biológiai sokféleség védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

Helyi környezeti probléma felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus 

gazdaságtan és kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A Gaia-elmélet lényege. 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 
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Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési 

feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt 

eredményeinek bemutatásában. 

 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. 

Ehhez projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett 

ismereteiket, de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, 

vizsgálatok elemzésére is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: 

komplexitás, az ok-okozati összefüggések felismerésére való 

törekvés, a problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló 

színvonala, egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez 

kapcsolható tartalmi 

elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű 

megfigyelés és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség 

jelentőségét a mérésekben, tud különböző módon ábrázolni és ábrákról 

leolvasni mérési adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a 

térbeli tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni 

térképeken.  

Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot 

talál a tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a 



 

 

hő összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai 

hátterét. 

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- 

és halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek 

fizikai hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, 

gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető 

arányokat, ismer példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az 

anyagok szerkezetét tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, 

valamint a mágneses tér változásának elektromos hatását.  

Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, 

összefüggését egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. 

Magyarázza a biológiai rendszerek belső rendjét a szabályozás és 

vezérlés segítségével. Érti az alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas 

viselkedésben. 

Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az 

atomenergia felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti 

hatásaival. 

A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  

Áttekintése van a genetikai információról, a génműködés 

szabályozottságáról, egyirányú változásairól (egyedfejlődés) és 

zavarairól. 

Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és 

a családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek 

fölépítését. Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és 

környezet-átalakító szerepére. 

 

ÁGAZATHOZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGY: FIZIKA 

Civilizációnk egyik alapja a természettudományos műveltség, mely jelentős mértékben a fizika által 

feltárt ismereteken nyugszik. Ezek megőrzése, továbbadása, bővítése az egymást követő generációk 

kiemelt feladata.  A korszerű fizikatanítás célja részben azoknak az ismereteknek átadása és 

képességeknek fejlesztése, amelyek ennek megvalósulását lehetővé teszik. Emellett kiemelt feladat a 

korunkban fontossá vált, illetve a közeljövőben fontossá váló kulcskompetenciák fejlesztése, 

valamint a fizika és a technológia kapcsolatának, a fizika művelése sokoldalú társadalmi 

vonatkozásainak bemutatása. Ez úgy érhető el, ha a fizikai mennyiségek és törvények jelentése 

gyakorlati alkalmazások, illetve az egész emberiséget érintő határokon átívelő problémák 

(környezetszennyezés, globális éghajlatváltozás) kontextusában, a diákok életkori sajátosságainak 

megfelelően kerül megfogalmazásra.  

Fontos feladata a fizika tantárgynak a diákok természettudományos szemléletének formálása, mely 

alapvetően a fizika tudományában alakult ki, és amelyet később a többi természettudománnyal 

foglalkozó tudomány átvett. A természettudományos szemlélet megismerése általános iskolában 

kezdődik, a középiskolában új elemek kapnak nagyobb hangsúlyt. 

A természettudomány feladata elsősorban a világ működésének leírása, a „hogyan működik?” 

kérdésre való válaszok keresése egyre alapvetőbb és átfogóbb törvények segítségével, azokból 



 

 

kiindulva, sokszor hosszú logikai láncok felhasználásával. Ez jelenti azt, hogy a „miért, mi az oka?” 

kérdésekre is választ keres.  

A megismerési folyamatban az empíria és az elmélet összhangja van jelen. A dolgok lehetséges 

működéséről, a megfigyelt jelenségek létrejöttének okáról hipotéziseket alkotunk, és ezek beválását 

megfigyelésekkel és kísérletekkel képesek vagyunk vizsgálni. 

A természet leírásához, megismeréséhez egyszerűsítő feltételeket vezetünk be, analógiákat és 

modelleket alkalmazunk, a lényeges és lényegtelen momentumokat elkülönítjük, majd minél több 

tényezőt veszünk fokozatosan figyelembe.  

Mai technikai világunk alapja a természettudomány. A technika egyben segítője a további 

természettudományi kutatásnak és az oktatásnak egyaránt. Elsősorban a számítógépek megjelenése 

és fejlődése fontos elem. A számítógép a megismerés egyik alapvető eszközévé vált egyrészt a 

számítások gyorsabb elvégzésével, a hatalmas adatbázisok kezelési lehetőségeivel, a szimulációknak 

a modellalkotásban és a modell tesztelésében való felhasználásával. Ezzel egyben kitágult a 

vizsgálható jelenségek köre. Az Internet elterjedése másrészt megteremtette a gyors tudásmegosztás 

lehetőségét is.  

A tanári értékelés célja nem lehet eltérő a tantárgy céljától, azaz fontos a motiváció felkeltése, a 

fizika tárggyal való pozitív attitűd kialakítása. Mindez fejlesztő, tanulást támogató értékeléssel 

valósítható meg. Az értékelésnek az elvárt sokszínű tanulói tevékenységekre kell vonatkoznia, s 

kiemelt szerepe van benne az árnyalt, szöveges visszajelzésnek. Szerencsés lehet az önértékelés 

bevezetése, csoportmunka esetében egymás vagy a projekt értékelése. Egy-egy feladat kapcsán 

indokolt az értékelési szempontokat előre rögzíteni. Fontos az is, hogy az értékelés egy projektben, 

csoportmunkában annak a feladatrésznek a megítélésére irányul, melyet az értékelendő diák 

elvégzett. Így az értékelésnek a csoportmunkában egyénre szabottnak kell lennie. Az egyedi (tehát 

nem ötfokú skálát követő) értékelést indokolhatja az is, hogy a tanárnak – aki nem a tantárgyat, 

hanem a tanulót tanítja, irányítja – tisztában kell lennie azzal, hogy egy adott tanulót milyen típusú 

visszajelzésekkel lehet motiválni. A jól kialakított értékelés növeli a motivációt, a végiggondolatlan, 

nem megfelelően kialakított, nem elegendően árnyalt értékelés viszont ellenében hat. Az értékelés 

nagymértékben képes befolyásolni a tárgy tanítási céljainak sikeres teljesítését. 

A kerettanterv témaköreit, fejlesztési feladatait és ismereteit úgy alakítottuk ki, hogy az ezek 

figyelembevételével készített helyi tanterv, illetve tanmenet segítségével megvalósuljanak a Nat-ban 

megfogalmazott fejlesztési területek szerint csoportosított tanulási eredmények. Ezek egy része nem 

kötődik szorosan a tananyaghoz és témakörökhöz. A „Fizikai megfigyelések, kísérletek végzése, az 

eredmények értelmezése” –fejlesztési részterület tanulási eredményeinek megvalósulását segítik a 

megfigyeléssel, méréssel, kísérletezéssel a mért adatok elemzésével, egyszerű számításos feladatok 

megoldásával foglalkozó órák, amelyek megtartására minden témakörben nyílik alkalom. A fizika 

mint természettudományos megismerési módszer - című első fejlesztési terület további tanulási 

eredményei a tudományos vitákkal gazdagított tanórák segítségével valósulnak meg, ezek lehetőségét 

– a megfelelő órakeretet biztosítva - külön jelezzük a kerettantervben. A digitális technológiák 

használatával kapcsolatos tanulás eredmények megvalósulása a megfelelő eszközök és programok 

tanári irányítás melletti önálló használatával biztosítható. Ezeket a tanulási eredményeket az 

alábbiakban soroljuk fel: 

− A tanuló használ helymeghatározó szoftvereket, a közeli és távoli környezetünket leíró 

adatbázisokat, szoftvereket; 

− a vizsgált fizikai jelenségeket, kísérleteket bemutató animációkat, videókat keres és értelmez;  

− ismer magyar és idegen nyelvű megbízható fizikai tárgyú honlapokat;  

− készségszinten alkalmazza a különböző kommunikációs eszközöket, illetve az internetet a főként 

magyar, illetve idegen nyelvű, fizikai tárgyú tartalmak keresésére;  



 

 

− fizikai szövegben, videóban el tudja különíteni a számára világos, valamint nem érthető, további 

magyarázatra szoruló részeket;  

− az interneten talált tartalmakat több forrásból is ellenőrzi;  

− a forrásokból gyűjtött információkat számítógépes prezentációban mutatja be;  

− az egyszerű vizsgálatok eredményeinek, az elemzések, illetve a következtetések bemutatására 

prezentációt készít;  

− 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;  

− a vizsgálatok során kinyert adatokat egyszerű táblázatkezelő szoftver segítségével elemzi, az 

adatokat grafikonok segítségével értelmezi;  

− használ mérésre, adatelemzésre, folyamatelemzésre alkalmas összetett szoftvereket (például hang 

és mozgókép kezelésére alkalmas programokat).  

A digitális eszközök használatának lehetőségére gyakran utalunk a fejlesztési feladatok között. 

 

10–11. évfolyam 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott órabeosztás technikumokra vonatkozó óraszámai szerint 

a fizika tantárgy tanítására a 10. és a 11. évfolyamon heti 2-2 órában kerülhet sor. A kerettanterv 

témakörei a mindennapok gyakorlatában fontos kérdések köré szerveződnek arra biztatva a tanárt, 

hogy a diákok fizikai ismereteit a gyakorlathoz kapcsolódó témákból kiindulva, a gyakorlatban 

megfigyelt, megfigyelhető jelenségek magyarázata során mutassa be. Ilyen módon elkerülhető a főleg 

képletekre koncentráló és a gyakorlati alkalmazásokat csak érdekességként megemlítő elméleti fizika 

szemléletű képzés. Szó sincs ugyanakkor arról, hogy ez a tudományosság háttérbe szorulását, vagy 

az összefüggések teljes elhanyagolását jelentené. A kerettanterv hangsúlyozottan törekszik a fizikai 

gondolkodásmód, a tudomány művelésének közvetlen megmutatására fejlesztési területként 

megjelenítve a korunkat fokozottan érintő, illetve a mai fizikai kutatásokkal kapcsolatos tudományos 

vitát, támogatva a tudományos megismerési folyamat aktív tanulás, kísérletezés során történő 

élményszerű átélését. Ebben az életszakaszban a diákok jövővel kapcsolatos elképzelése még gyakran 

kialakulatlan. Nagyon fontos, hogy a tananyag – a tartalmakkal túlzsúfolt elméleti tanulás erőltetése 

helyett – adjon lehetőséget a tárgy megszeretésére, illetve a későbbi, szakirányú tanulást megalapozó 

kompetenciák (például az önálló tanulás, a csoportban történő munka, a kritikus gondolkodás, a 

kreativitás) fejlesztésére. Mindez adatok memorizálása helyett aktív, differenciált, projektszemléletű 

tevékenységek révén valósítható meg – szem előtt tartva azt is, hogy a legfontosabb fogalmak és 

törvények helyes megértése alapozhatja meg a későbbi fizika tanulmányokat. Javasolt lehet tehát a 

kerettantervben megadott minimális elvárások alapján a helyi tantervben egy projektlistát készíteni, 

s ezen projektek köré szervezni a tanulást. A szabad órakeretet az adott projekt által megkívánt 

kiegészítő ismeretek és tevékenységek időigényének kielégítésére célszerű felhasználni. A projekt 

mind a differenciálás, mind az érdeklődés szerinti motiváció, mind az aktív tanulás lehetőségét 

megadja. 

A fizika tantárgy sajátosan komplex tartalmából, valamint az imént említett tevékenység- és 

kompetencia központúságból következik az is, hogy értékelésében nem a szabály- és 

képletismeretnek kell dominálnia. Tág teret kell kapnia az értékelés sokféleségének. 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 kis csoportokban végzett projektmunka, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő komplexebb kutató munka is. 



 

 

A témakörök áttekintő táblázatában a témakör neve után zárójelbe tett számok azt jelölik, hogy a 

témakör a Nat-ban felsorolt melyik fő témakörökhöz tartozik. 

 

Témakör neve Óraszám 

10. évfolyam  

Egyszerű mozgások (1, 2)  12 

Ismétlődő mozgások (1, 2) 12 

A közlekedés és sportolás fizikája (1, 2) 12 

Az energia (1, 7) 10 

A melegítés és hűtés következményei (1, 3) 12 

Víz és levegő a környezetünkben (1, 3) 10 

Gyakorlás, ismétlés   4 

9. évfolyam összesen: 72 

11. évfolyam  

Gépek (1, 4, 5)   7 

Szikrák, villámok (1, 5)   7 

Elektromosság a környezetünkben (1, 5)   8 

Generátorok és motorok (1, 5)   7 

A hullámok szerepe a kommunikációban (1, 6)   8 

Képek és látás (1, 4, 5, 6)   7 

Az atomok és a fény (1, 5, 8)   7 

Környezetünk épségének megőrzése (1, 7, 8, 9)   8 

A Világegyetem megismerése (1, 9)   8 

Gyakorlás, ismétlés   5 

10. évfolyam összesen:  72 

 

10. ÉVFOLYAM (72 óra) 

Témakör: Egyszerű mozgások 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 helyesen használja az út, a pálya és a hely fogalmát, valamint a sebesség, átlagsebesség, 

pillanatnyi sebesség, gyorsulás, elmozdulás fizikai mennyiségeket a mozgás leírására; 



 

 

 tud számításokat végezni az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetében: állandó sebességű 

mozgások esetén a sebesség ismeretében meghatározza az elmozdulást, a sebesség 

nagyságának ismeretében a megtett utat, a céltól való távolság ismeretében a megérkezéshez 

szükséges időt; 

 ismeri a szabadesés jelenségét, annak leírását, tud esésidőt számolni, mérni, becsapódási 

sebességet számolni; 

 egyszerű számításokat végez az állandó gyorsulással mozgó testek esetében. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A környezetben megfigyelt mozgások (közlekedés, sportolás) jellemzése az út és az elmozdulás 

mennyiségek valamint a hely és a pálya fogalmának használatával 

 A gépkocsi sebességmérője által mutatott értékek értelmezése: állandó és változó nagyságú 

sebesség, az átlagsebesség és pillanatnyi sebesség jelentése 

 Egyszerű számítások az egyenes pályán, állandó sebességgel haladó gépjármű mozgásával 

kapcsolatban: Az elmozdulás, megtett út és a megérkezéshez szükséges idő kiszámolása  

 A közel állandó sebességű, egyenes vonalú mozgások (buborék a Mikola-csőben, mozgólépcső, 

csúszás jégen) megfigyelése, kialakulásának magyarázata 

 Az elejtett test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata.  A sebesség változásának 

jellemzése a gyorsulás fogalmának segítségével, a gyorsulás értelmezése a testre ható nehézségi 

erő vizsgálatával  

 Adatgyűjtés Eötvös Lorándról és az Eötvös-ingáról 

 Az elejtett test esési idejének mérése és számolása, a becsapódási sebesség kiszámítása 

 A csúszó test mozgásának megfigyelése, kísérleti vizsgálata, értelmezése a rá ható erők 

segítségével 

 Az állandó gyorsulással elinduló autó mozgásának leírása és magyarázata 

 Az elmozdulás, a sebesség és a gyorsulás használata egyenes mentén zajló mozgások leírására 

Fogalmak 

Mozgás, sebesség, gyorsulás, erő, elmozdulás 

Javasolt tevékenységek 

 Videó készítése néhány, a környezetben megfigyelhető mozgásról. Egy megfelelően kiválasztott 

pont koordinátáinak meghatározása az egymást követő képkockákon videó-analízis segítségével 

 Egy kút mélységének vagy erkély magasságának meghatározása az elejtett test zuhanási 

idejének mérésével, a mérés pontosságának becslése 

 Közel állandó sebességű mozgás megvalósítása önálló kísérletezés során. A súrlódás csökkentése 

különböző módon, légpárnás eszközök, jégen csúszó eszközök 

 Lejtőn leguruló, lecsúszó testek mozgásának megfigyelése, a mozgás jellegének kvantitatív 

megállapítása 

 Galilei munkásságának megismerése a mozgások és a tudományos módszer kialakulásának 

témakörében 

 Kísérlet tervezése annak belátására, hogy a szabadesés egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Témakör: Ismétlődő mozgások 12 óra 

Tanulási eredmények 

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



 

 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni;  

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 a mérések és a kiértékelés során alkalmazza a rendelkezésre álló számítógépes eszközöket, 

programokat; 

 megismételt mérések segítségével, illetve a mérés körülményeinek ismeretében következtet a 

mérés eredményét befolyásoló tényezőkre; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri az egyenletes körmozgást leíró fizikai mennyiségeket (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, centripetális gyorsulás), azok jelentését, egymással való kapcsolatát; 

 ismeri a periodikus mozgásokat (ingamozgás, rezgőmozgás) jellemző fizikai mennyiségeket, 

néhány egyszerű esetben tudja mérni a periódusidőt, megállapítani az azt befolyásoló 

tényezőket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Egyszerű körmozgás létrehozása, megfigyelése, kialakulásának értelmezése a centripetális erő 

és gyorsulás fogalmának segítségével 

 A periódusidő mérése, a fordulatszám és a kerületi sebesség meghatározása, a centripetális 

gyorsulás nagyságának kiszámolása 

 A mindennapokban gyakori körmozgások (például: ruha a centrifugában, a kerékpár szelepe, a 

Föld felszínének pontjai) fizikai hátterének elemzése  

 Különböző lengések felismerése a környezetben: hintázó gyerekek, artisták a trapézon  

 A környezetben lezajló csillapodó rezgések és lengések megfigyelése, jellemzése az amplitúdó, 

a frekvencia, illetve a csillapodás mértéke szempontjából 

 A rugóhoz kapcsolt test rezgésének megfigyelése, kvalitatív leírása, a kitérés-idő és a sebesség-

idő függvény elemzése.  

Fogalmak 

körmozgás, centripetális erő, centripetális gyorsulás, periódusidő, frekvencia, rezgés, csillapodás, a 

rugó által kifejtett erő 

Javasolt tevékenységek 

 Beszámoló készítése a fordulatszám jelentőségéről ruhák centrifugálása vagy fúrás esetén, a 

jellemző fordulatszám adatainak megkeresése 

 Az ingaóra felépítését, az alkatrészek feladatát, az óra működését bemutató kiselőadás készítése 

 Olyan inga készítése, melynek periódusideje 1 másodperc, ennek ellenőrzése 

Témakör: A közlekedés és sportolás fizikája  12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait; 



 

 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 átlátja a jelen közlekedése, közlekedésbiztonsága szempontjából releváns gyakorlati 

ismereteket, azok fizikai hátterét; 

 felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát;  

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 egyszerű esetekben kiszámolja a testek lendületének nagyságát, meghatározza irányát; 

 egyszerűbb esetekben alkalmazza a lendületmegmaradás törvényét, ismeri ennek általános 

érvényességét; 

 tisztában van az erő mint fizikai mennyiség jelentésével, mértékegységével, ismeri a newtoni 

dinamika alaptörvényeit, egyszerűbb esetekben alkalmazza azokat a gyorsulás 

meghatározására, a korábban megismert mozgások értelmezésére; 

 egyszerűbb esetekben kiszámolja a mechanikai kölcsönhatásokban fellépő erőket (nehézségi 

erő, nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, rugóerő), meghatározza az erők eredőjét; 

 érti a legfontosabb közlekedési eszközök – gépjárművek, légi és vízi járművek – működésének 

fizikai elveit; 

 tisztában van a repülés elvével, a légellenállás jelenségével; 

 ismeri a hidrosztatika alapjait, a felhajtóerő fogalmát, hétköznapi példákon keresztül értelmezi 

a felemelkedés, elmerülés, úszás, lebegés jelenségét, tudja az ezt meghatározó tényezőket, 

ismeri a jelenségkörre épülő gyakorlati eszközöket. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Rugalmatlan ütközések megfigyelése, a közös sebesség számítása egyszerű esetekben a lendület 

megmaradásának segítségével.  A gyűrődési zóna szerepe ütközéskor  

  Labdák rugalmasságának vizsgálata a visszapattanás magasságának megfigyelésével 

 A lendület szerepe fékezés és gyorsítás során. A fékút és a fékezési idő 

  Az autó gyorsulásának, illetve a fékezés folyamatának magyarázata az autóra ható erők és 

Newton törvényei segítségével 

  A kanyarodás fizikája, a kicsúszás megfigyelése (kanyarodó autó, motor, korcsolya) és okainak 

(súrlódási erő) vizsgálata 

 A testek úszásának és elmerülésének kísérleti vizsgálata, a tapasztaltak fizikai magyarázata a 

hidrosztatikai nyomás és a felhajtó erő segítségével 

 A hajók (vitorlás, illetve hajócsavaros) és tengeralattjárók működésének fizikai magyarázata, az 

áramvonalas test fontossága a vízben való haladás során 

 A repülőgépek fizikája, a szárnyra ható felhajtó erő magyarázata, az áramvonalas forma 

fontossága 

Fogalmak 

a lendület megmaradása, a dinamika alaptörvénye, súrlódási erő, közegellenállás, hidrosztatikai 

nyomás, felhajtó erő 

Javasolt tevékenységek 

 Egy vagy több kiválasztott sporteszköz (pl. síléc, labda) kialakításának és fizikai hátterének 

feltárása, az eredmények megosztása a tanulótársakkal 



 

 

 Kísérleti megfigyelése és vizsgálata annak, hogy az érintkező felületek közötti súrlódást hogyan 

lehet kis mennyiségű szennyező anyaggal (por, olaj) befolyásolni. Alkalmas kísérleti eszköz (pl. 

változtatható hajlásszögű lejtő) megépítése 

 Adott teher szállítására alkalmas hajómodell elkészítése a rendelkezésre álló eszközök 

felhasználásával. Az eszköz felépítésének magyarázata 

 Az áramló levegő nyomáscsökkenésének bemutatása egyszerű  demonstrációs eszközökkel 

 Nagysebességű képrögzítésre alkalmas kamerával rögzített lassított felvételek tanulmányozása 

ütközésekről, labdák deformációjáról 

 Különböző zöldségek és gyümölcsök vízben való elmerülésének vizsgálata a vízben feloldott 

cukor vagy só mennyiségének változtatása mellett 

Témakör: Az energia  10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 ismeri a szervezet energiaháztartásának legfontosabb tényezőit, az élelmiszerek 

energiatartalmának szerepét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a mechanikai munka fogalmát, kiszámításának módját, mértékegységét, a helyzeti 

energia, a mozgási energia, a rugalmas energia, a belső energia fogalmát; 

 konkrét esetekben alkalmazza a munkatételt, a mechanikai energia megmaradásának elvét a 

mozgás értelmezésére, a sebesség kiszámolására. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Adatgyűjtés az emberiség energiafelhasználásáról  

 A testek emelését és gyorsítását kísérő energiaváltozások vizsgálata: a helyzeti és mozgási 

energia, a munka 

 A szabadon eső test becsapódási sebességének meghatározása a munkatétel és az 

energiamegmaradás segítségével 

 Az elhajított kő mozgásának energetikai elemzése  

 Az energia megmaradása a súrlódás és közegellenállás hiányában és jelenlétében, a belső 

energia 

 A rugóhoz, gumiszalaghoz kapcsolt test mozgásának energetikai elemzése: a rugalmas energia 

 Energia átalakulások a háztartásban, a környezetben, az emberi szervezetben és az 

erőművekben (hőerőmű, szélerőmű, vízi erőmű, atomerőmű, napkollektor), a hatásfok  

 Az energia szállításának lehetőségei 

 A Nap mint a Föld energiakészletének elsődleges forrása. Megújuló és nem megújuló 

energiaforrások megkülönböztetése, megnevezése, az energiatermelés és a környezet 

állapotának kapcsolata  

 Az energiaforrásaink kihasználásának lehetőségei a jövőben. 

Fogalmak 



 

 

 munka, energia, helyzeti, mozgási, rugalmas energia, súrlódás, belső energia 

Javasolt tevékenységek 

 Beszámoló készítése az örökmozgókról és arról, miért nem lehetséges ilyen gépet építeni 

 Beszámoló készítése a napállandóról 

 Egyszerű eszköz készítésével annak kimutatása, hogy a felület napsugárzás hatására történő 

felmelegedése hogyan függ a felület és a napsugarak irányától 

 Az emberiség energiafelhasználását és energiatermelését jellemző adatok gyűjtése, 

rendszerezése, szemléletes ábrázolása, területi változásainak bemutatása 

 Az autó indulását kísérő energiaváltozások összegyűjtése, szemlélete bemutatása 

 A teavíz melegítése hatásfokának kísérleti vizsgálata. Hogyan függ a hatásfok a gázláng 

méretétől, milyen más tényezők befolyásolják? 

Témakör: A melegítés és hűtés következményei 12 óra 

Tanulási eredmények 

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

 átlátja a korszerű lakások és házak hőszabályozásának fizikai kérdéseit (fűtés, hűtés, 

hőszigetelés); 

 tisztában van a konyhai tevékenységek (melegítés, főzés, hűtés) fizikai vonatkozásaival; 

 egyszerű méréseket, kísérleteket végez, az eredményeket rögzíti; 

 fizikai kísérleteket önállóan is el tud végezni; 

 ismeri a legfontosabb mértékegységek jelentését, helyesen használja a mértékegységeket 

számításokban, illetve az eredmények összehasonlítása során; 

 egyszerű, a megértést segítő számolási feladatokat old meg, táblázatokat, ábrákat, grafikonokat 

értelmez, következtetést von le, összehasonlít; 

 gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a hőtágulás jelenségét, jellemző nagyságrendjét; 

 ismeri a Celsius- és az abszolút hőmérsékleti skálát, a gyakorlat szempontjából nevezetes néhány 

hőmérsékletet, a termikus kölcsönhatás jellemzőit; 

 értelmezi az anyag viselkedését hőközlés során, tudja, mit jelent az égéshő, a fűtőérték és a 

fajhő;  

 tudja a halmazállapot-változások típusait (párolgás, forrás, lecsapódás, olvadás, fagyás, 

szublimáció); 

 tisztában van a halmazállapot-változások energetikai viszonyaival, anyagszerkezeti 

magyarázatával, tudja, mit jelent az olvadáshő, forráshő, párolgáshő. Egyszerű számításokat 

végez a halmazállapot-változásokat kísérő hőközlés meghatározására; 

 ismeri a hőtan első főtételét, és tudja alkalmazni néhány egyszerűbb gyakorlati szituációban 

(palackba zárt levegő, illetve állandó nyomású levegő melegítése); 

 tisztában van a megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbséggel. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A hőtágulás jelenségének megfigyelése, értelmezése 

 Az anyagok hőmérsékletének mérése, a hőmérséklet kiegyenlítődésének kísérleti vizsgálata és 

értelmezése 



 

 

 Anyagok melegítésének és hűtésének megfigyelése például konyhai tevékenység során: a 

folyamat gyorsaságának vizsgálata, a fajhő és a felület nagyságnak szerepe 

 Az égéshő és fűtőérték fogalma, a lassú és gyors égés felismerése a mindennapokban 

 Halmazállapotváltozások (olvadás, fagyás, párolgás, lecsapódás, a forrás és szublimáció) 

megfigyelése például konyhai tevékenység során. A fázisátmenetek vizsgálata a hőmérséklet 

változásának szempontjából 

 A halmazállapot-változások értelmezése és energetikai leírása, egyszerű számítások a 

mindennapi gyakorlatból, az olvadáshő a párolgáshő és a forráshő fogalma 

 A kuktafazék működésének fizikai magyarázata 

 A dugattyú mozgásának értelmezése a hőtan első főtételének segítségével 

 A megfordítható és nem megfordítható folyamatok közötti különbség felismerése 

Fogalmak 

hőmérséklet, fajhő, párolgáshő, olvadáshő, forráshő, időbeli egyirányúság a természetben, 

halmazállapotváltozás, melegítés, hűtés, fűtőérték 

Javasolt tevékenységek 

 A különböző hőmérsékletű folyadékok keveredésekor kialakuló közös hőmérséklet mérése, 

becslése, illetve számolása a megfelelő adatok ismeretében 

 Festékes víz vagy tintacsepp meleg és hideg vízben való elkeveredésének megfigyelése 

csoportban történő kísérletezés során, a tapasztalatok megfogalmazása, hipotézis alkotása az 

elkeveredés gyorsaságával kapcsolatban, a hipotézis megvitatása, ellenőrzése újabb 

kísérletekkel 

 Tea készítése hidegvízbe tett filter segítségével 

 A főzésre használt edények használat közbeni felmelegedésének vizsgálata. Milyen 

megoldásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a lábas füle vagy a merőkanál, palacsintasütő 

nyele kevésbé melegedjen? 

 Kísérletezés a túlhűtés jelenségének megvalósítására, például lassan lehűtött palackos ásványvíz 

segítségével, tanári útmutatás alapján. A sikeres, illetve sikertelen próbálkozások 

dokumentálása, a tapasztalatok megbeszélése 

 Kutatómunka a vasbetonról. Miért alkalmazható egymás mellett éppen a vas és a beton? 

 A párolgás sebességét befolyásoló tényezők megfigyelése csoportos tanulókísérlet végzése 

közben 

Témakör: Víz és levegő a környezetünkben 10 óra 

Tanulási eredmények 

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

 ismeri a légnyomás változó jellegét, a légnyomás és az időjárás kapcsolatát; 

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait;  

 gyakorlati példákon keresztül ismeri a hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelenségét, a 

hőszigetelés lehetőségeit, ezek anyagszerkezeti magyarázatát.  

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 ismeri a víz különleges tulajdonságait (rendhagyó hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatását a természetben, illetve mesterséges környezetünkben; 



 

 

 ismeri a nyomás, hőmérséklet, páratartalom fogalmát, a levegő mint ideális gáz viselkedésének 

legfontosabb jellemzőit. Egyszerű számításokat végez az állapothatározók megváltozásával 

kapcsolatban; 

 ismeri az időjárás elemeit, a csapadékformákat, a csapadékok kialakulásának fizikai leírását.   

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A légnyomás kísérleti kimutatása, a légritkított tér néhány gyakorlati alkalmazása 

 A légnyomás és az időjárás kapcsolata 

 Az abszolút és relatív páratartalom. A relatív páratartalom és a hőmérséklet kapcsolata, 

páraképződés a természetben: harmatképződés, dér, zúzmara  

 Páraképződés a lakásban, ennek következményei. Fűtési rendszerek a lakásban 

 A hőterjedés gyakorlati példákon keresztül (hővezetés, hőáramlás, hősugárzás) 

 A hőszigetelés lehetőségei a lakásban. A hőszigetelő ablak működésének fizikai magyarázata 

 A víz rendhagyó hőtágulása, ennek következményei a természetben. Jégképződés a tavakon, 

jéghegyek  

 Egyszerű számítások végzése a levegő állapothatározóinak megváltozásával kapcsolatban  

Fogalmak 

Időjárás, éghajlat, relatív páratartalom, hővezetés, hőáramlás, hősugárzás 

Javasolt tevékenységek 

 A hőszigetelt edény (termosz) és az egyszerű üvegedény tulajdonságainak összehasonlítása 

önálló kísérletezés segítségével 

 Hőszigetelt edény készítése a környezetben található egyszerű eszközök felhasználásával, a 

hőszigetelő tulajdonság kimutatása és magyarázata 

  Az iskola fűtési rendszerének megtekintése, a rendszer elemeinek elkülönítése, azok 

szerepének felismerése. A rendszer egyszerűsített változatának lerajzolása, felépítése 

 Anyaggyűjtés, beszámoló készítése és beszélgetés a jéghegy tulajdonságairól és szerepéről a 

Titanic elsüllyedésében 

 A szoba hőmérsékletének mérése felfűtés és szellőztetés közben hőmérő ismételt leolvasásával 

vagy automatikus adatgyűjtő rendszer felhasználásával. Az adatok megjelenítése és megosztása 

 A száraz meleg és a nedves meleg megtapasztalása (nyári szárazságban, szaunában), a testérzet 

összehasonlítása 

 A tanteremben található levegő tömegének becslés 

 

11. ÉVFOLYAM (102 óra) 

Témakör: Gépek  7 óra 

Tanulási eredmények 

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

− el tudja választani egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a lényegtelenektől; 

− néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az egyszerű gépek elvének megjelenését a hétköznapokban, mindennapi 

eszközeinkben; 



 

 

− néhány egyszerűbb, konkrét esetben (mérleg, libikóka) a forgatónyomatékok 

meghatározásának segítségével vizsgálja a testek egyensúlyi állapotának feltételeit, összeveti 

az eredményeket a megfigyelések és kísérletek tapasztalataival. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A libikóka és a mérleg egyensúlyának kísérleti vizsgálata és értelmezése 

 Szerszámkulcsok és fogók működésének magyarázata az erőkar segítségével 

 Gépek összehasonlítása a teljesítmény és hatásfok adatok alapján 

 A kerékpár felépítésének és működésének fizikai magyarázata 

 Egy jelentős gép és a kapcsolódó technológia fizikai lényegének ismertetése, történelmet és 

társadalmat átalakító hatásának bemutatása (Ilyen lehet: hajítógép, szövőgép, mechanikus 

számológép, belső égésű motor) 

 Anyaggyűjtés James Wattról és gőzgépéről 

 Beszélgetés a robotokról: elterjedésük, jövőbeli szerepük, mesterséges intelligencia, gépi 

tanulás, önvezérelt működés 

Fogalmak 

forgatónyomaték, forgatónyomatékok egyensúlya, erőkar, teljesítmény, hatásfok 

Javasolt tevékenységek 

 Egy a diákok számára elérhető gép (ceruzahegyező, konzervnyitó, zárszerkezet, mechanikus óra, 

zenegép, ...) szétszedése, a főbb alkotórészek azonosítása, szerepük felismerése, a működés 

fizikai alapjainak leírása. A tevékenység dokumentálása 

 A felfújt léggömbben levő levegő súlyának kimutatása egyszerű mérleg segítségével 

 Egyszerű kísérletek elvégzése a súlypont egyensúlyozásban betöltött szerepének bemutatására 

 Különböző csavarok beszerzése, vizsgálata, jellemzőinek (menetemelkedés, menetsűrűség) 

megfigyelése és működésének magyarázata 

 Az egyes történelmi korokra jellemző gépek összegyűjtése, alkalmazásuk bemutatása 

 Kedvelt gépek modelljeinek megfigyelése, illetve elkészítése, működésük megismerése, 

megértése 

Témakör: Szikrák, villámok 7 óra 

Tanulási eredmények  

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

− ismeri a villámok veszélyét, a villámhárítók működését, a helyes magatartást zivataros, 

villámcsapás-veszélyes időben. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− ismeri az elektrosztatikus alapjelenségeket (dörzselektromosság, töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés), ezek gyakorlati alkalmazásait; 

− átlátja, hogy az elektromos állapot kialakulása a töltések egyenletes eloszlásának 

megváltozásával van kapcsolatban; 

− érti Coulomb törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza elektromos töltéssel rendelkező 

testek közötti erő meghatározására; 

− tudja, hogy az elektromos kölcsönhatást az elektromos mező közvetíti. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az elektromos állapot kialakulásának magyarázata az atomról alkotott egyszerű elképzelés 

(elektron, atommag) segítségével  



 

 

 A két fajta elektromos állapot, az elektromos vonzás és taszítás, az elektromos árnyékolás, a 

csúcshatás, az elektromos megosztás és a földelés megfigyelése kísérletezés közben, a 

tapasztaltak magyarázata 

 Coulomb törvénye, az elektromosan töltött testek között fellépő erő meghatározása 

 Az elektromos mező szemléltetése (pl. búzadarás kísérlettel), ez alapján a mező erővonalakkal 

történő érzékeltetése 

 Elektromos szikrák keltése, megfigyelése (pl. megosztó géppel vagy szalaggenerátorral), ennek 

segítségével a villámok kialakulásának alapvető magyarázata 

 A tanultak alkalmazása a villámok elleni védekezésben, illetve a villámcsapás-veszélyes 

helyzetekben való helyes magatartás kialakításában 

Fogalmak 

elektromos állapot, elektromos töltés, elektromos mező, atom, elektron, Coulomb-törvény, 

elektromos árnyékolás, csúcshatás, földelés 

Javasolt tevékenységek 

 Egyszerű elektroszkóp készítése (pl. Öveges-féle töltésszámlálós konzervdoboz-elektroszkóp), 

ezzel kísérletek elvégzése: a csúcshatás, az megosztás megfigyelése, a Coulomb-törvény 

érzékeltetése 

 Az elektromos árnyékolás (Faraday-kalitka) vizsgálata mobiltelefonnal (pl. hűtőszekrényben, 

mikrohullámú sütőben, sztaniolpapíros csomagolásban stb., felhívható-e a készülék?) 

 Különböző épületek villámvédelmi rendszerének megfigyelése 

 A fénymásoló, lézernyomtató működésének tanulmányozása, anyaggyűjtés projektmunkában 

 Villámokról készült felvételek gyűjtése és tanulmányozása 

Témakör: Elektromosság a környezetünkben  8 óra 

Tanulási eredmények  

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

− átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

− tisztában van az elektromos áram veszélyeivel, a veszélyeket csökkentő legfontosabb 

megoldásokkal (gyerekbiztos csatlakozók, biztosíték, földvezeték szerepe); 

− tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

− ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról 

− gyakorlati oldalról ismeri a tudományos megismerési folyamatot: megfigyelés, mérés, a 

tapasztalatok, mérési adatok rögzítése, rendszerezése, ezek összevetése valamilyen egyszerű 

modellel vagy matematikai összefüggéssel, a modell (összefüggés) továbbfejlesztése.   

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

− tudja, hogy az áram a töltött részecskék rendezett mozgása, és ez alapján szemléletes 

elképzelést alakít ki az elektromos áramról;  

− gyakorlati szinten ismeri az egyenáramok jellemzőit, a feszültség, áramerősség és ellenállás 

fogalmát; 

− ismeri a mindennapi életben használt legfontosabb elektromos energiaforrásokat, a gépkocsi-

, mobiltelefon-akkumulátorok legfontosabb jellemzőit; 



 

 

− érti Ohm törvényét, egyszerű esetekben alkalmazza a feszültség, áramerősség, ellenállás 

meghatározására. Tudja, hogy az ellenállás függ a hőmérséklettől; 

− ki tudja számolni egyenáramú fogyasztók teljesítményét, az általuk felhasznált energiát;  

− ismeri az egyszerű áramkör és egyszerűbb hálózatok alkotórészeit, felépítését; 

− értelmezni tud egyszerűbb kapcsolási rajzokat, ismeri kísérleti vizsgálatok alapján a soros és 

a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőit; 

− ismeri az elektromos hálózatok kialakítását a lakásokban, épületekben, az elektromos 

kapcsolási rajzok használatát; 

− tisztában van az elektromos áram élettani hatásaival, az emberi test áramvezetési 

tulajdonságaival, az idegi áramvezetés jelenségével; 

− ismeri az elektromos fogyasztók használatára vonatkozó balesetvédelmi szabályokat. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az elektromos áram fogalmának kialakítása egyszerű kísérletekkel (pl. víz elektromos 

vezetésének változása, konyhasó vagy sav hatására), az áramerősség mérése 

 A legfontosabb egyenáramú áramforrások (galvánelem, gépkocsi- mobiltelefon-akkumulátorok, 

napelemek), adatainak összegyűjtése és értelmezése 

 Ohm törvényének vizsgálata méréssel egyszerű áramkörben ellenálláshuzallal, az ellenállás, 

mint fizikai mennyiség és mint áramköri elem bevezetése 

 Egyszerű számítások elvégzése Ohm törvényének felhasználásával: a feszültség, az áramerősség 

és az ellenállás meghatározására  

 Egyszerű, fényforrást és termisztort tartalmazó áramkör vizsgálata, az ellenállás 

hőmérsékletfüggésének felismerése 

 A soros és a párhuzamos kapcsolások legfontosabb jellemzőinek megismerése kísérleti 

vizsgálatok alapján 

 A legfontosabb hőhatáson alapuló háztartási eszközök jellemzőinek összegyűjtése  

 A villanyszámla értelmezése, a háztartási áramfogyasztás költségeinek kiszámolása, a kWh és a 

joule kapcsolata 

 Az elektromos áramütés élettani hatása, érintésvédelmi, balesetvédelmi ismeretek 

 Lakás villamos hálózata és biztonsági berendezései (a biztosíték, az áram-védőkapcsoló és a 

földvezeték feladata) 

 Az EKG, EEG felvételek kapcsán az emberi idegvezetés egyes diagnosztikai alkalmazásainak 

bemutatása 

Fogalmak 

elektromos áram,  áramerősség, feszültség, ellenállás, Ohm-törvénye, soros és a párhuzamos 

kapcsolás, biztosíték, földvezeték 

Javasolt tevékenységek 

 Gyümölcsből vagy zöldségből elektromos telepek készítése és feszültségeinek vizsgálata (pl. 

burgonya, ecetes uborka, citrom, hagyma, vas és réz szegekkel, vagy más fémekkel)  

 Fényforrások teljesítményének és fényerejének vizsgálata (teljesítmény számolása a feszültség 

és áramerősség mérésével, fényerő mérése pl. mobilapplikációval)  

 Testünk különböző pontok közti ellenállásának mérése ellenállásmérő-műszerrel, az emberi 

szervezet ellenállását befolyásoló tényezők vizsgálata 

 Szénrúd, grafitbél vagy ellenálláshuzal ellenállásának vizsgálata 

 Gyűjtőmunka orvosi diagnosztikai eszközökről 



 

 

 Egy kiválasztott fogyasztó teljesítményének meghatározása. A mérés megtervezése, 

kivitelezése, az eredmények értékelése és bemutatása 

Témakör: Generátorok és motorok 7 óra 

Tanulási eredmények 

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

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

 ismeri a háztartásban használt fontosabb elektromos eszközöket, az elektromosság szerepét 

azok működésében. Szemléletes képe van a váltakozó áramról. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 elektromágnes készítése közben megfigyeli és alkalmazza, hogy az elektromos áram mágneses 

mezőt hoz létre; 

 megmagyarázza hogyan működnek az általa megfigyelt egyszerű felépítésű elektromos 

motorok: a mágneses mező erőt fejt ki az árammal átjárt vezetőre; 

 ismeri az elektromágneses indukció jelenségének lényegét, fontosabb gyakorlati vonatkozásait, 

a váltakozó áram fogalmát; 

 érti a generátor, a motor és a transzformátor működési elvét, gyakorlati hasznát. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Elektromágnes készítése egyszerű eszközökkel (pl. vasszegre tekert szigetelt drót), az előállított 

mágneses mező vizsgálata pl. iránytűvel) 

 Az elektromotor működési elvének megértése egyszerű modell vagy animáció tanulmányozása 

révén  

 Az elektromágneses indukció alapeseteinek megismerése, ez alapján egyszerű generátor modell 

készítése  vagy tanulmányozása  

 Adatgyűjtés Michael Faraday életéről, a felfedezések jelentőségének megvitatása 

 A váltakozó áram keletkezése, és főbb jellemzői   

 A transzformátor működésének megfigyelése és magyarázata, az elektromos energia 

szállításában betöltött szerepének megismerése 

 A környezetünkben illetve technika eszközökben található transzformátorok felismerése 

 Generátorok és motorok működésének megfigyelése, fizikai magyarázata  

Fogalmak 

mágneses mező, mágneses indukcióvonalak, elektromágnes, elektromágneses indukció, generátor,  

elektromotor, transzformátor 

Javasolt tevékenységek 

 Adatgyűjtés projektmunkában Jedlik Ányos villanymotorjáról, villamos motorkocsijáról, és a 

dinamójáról 

 A Föld és más gyenge mágneses terek vizsgálata mobilapplikáció segítségével 

 Mágneses mezőben fellépő erőhatások egyszerű kísérleti vizsgálata (pl. Oersted-kísérlete, 

párhuzamos vezetők közötti erők)  

 Transzformátor modell készítése és vizsgálata vaskarikára tekert szigetelt drótok segítségével 

 A transzformátor és a villamos energia elterjedésében  szerepet vállaló magyar tudósok (Déri, 

Bláthy, Zipernowsky, Mechwart) találmányainak jelentősége. Anyaggyűjtés projektmunkában 

 Egyszerű egyenáramú motorok készítése rézdrót, elem és mágnes felhasználásával az interneten 

található videók segítségével 



 

 

 Az elektromágneses emelő megismerése, erős elektromágnes készítése a rendelkezésre álló 

eszközök felhasználásával 

 Folyamatábra készítése az elektromos energia útjáról az erőműtől a lakásig.  Az ehhez használt 

eszközök megfigyelése a környezetben 

Témakör: A hullámok szerepe a kommunikációban  8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 tisztában van az elektromágneses hullámok frekvenciatartományaival, a rádióhullámok, 

mikrohullámok, infravörös hullámok, a látható fény, az ultraibolya hullámok, a röntgensugárzás, 

a gamma-sugárzás gyakorlati felhasználásával. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 érti, hogyan alakulnak ki és terjednek a mechanikai hullámok, ismeri a hullámhossz és a terjedési 

sebesség fogalmát; 

 ismeri az emberi hangérzékelés fizikai alapjait, a hang, mint hullám jellemzőit, keltésének 

eljárásait; 

 átlátja a húros hangszerek és a sípok működésének elvét, az ultrahang szerepét a gyógyászatban, 

ismeri a zajszennyezés fogalmát; 

 ismeri az elektromágneses hullámok szerepét az információ- (hang-, kép-) átvitelben, ismeri a 

mobiltelefon legfontosabb tartozékait (SIM kártya, akkumulátor stb.), azok kezelését, funkcióját; 

 ismeri az elektromágneses hullámok jellemzőit (frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség), 

azt, hogy milyen körülmények határozzák meg ezeket. A mennyiségek kapcsolatára vonatkozó 

egyszerű számításokat végez. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A környezetben előforduló mechanikai haladó hullámok megfigyelése, a terjedési 

mechanizmusának megértése 

 A megfigyelt mechanikai hullámok jellemzése a megfelelő fizikai mennyiségekkel (terjedési 

sebesség, hullámhossz, amplitúdó, a csillapodás jellege) 

 Az állóhullámok kialakulásának megfigyelése 

 Hangszerek és egyszerű hangkeltő eszközök megfigyelése, a keletkező hanghullámok jellemzése 

 Környezetünk hangterhelése, javaslatok a zajszennyezés csökkentésére 

 Az elektromágneses hullámok kialakulása és terjedése, a hullámokat jellemző fizikai 

mennyiségek 

 A hullámhossz, a terjedési sebesség és a frekvencia kapcsolata 

 A különböző frekvenciájú elektromágneses hullámok alkalmazásainak megfigyelése és fizikai 

magyarázata mindennapi eszközeink használata során: tolatóradar, mikrohullámú sütő, 

infrakamera, röntgengép, anyagvizsgálat 

 A képek és hangok továbbításának alapelvei (rádió, televízió), a mobiltelefon működése: wifi, 

bluetooth 

 Interferencia képek létrehozása lézerrel, lefényképezése, egyszerű magyarázata 

 Anyaggyűjtés a hologramokról, Gábor Dénesről, a talált információk megosztása, megbeszélése 

 Tudományos vita a mobiltelefon használatának lehetséges ártalmairól 

Fogalmak 

hanghullám, elektromágneses hullám, a hullám hullámhossza, terjedési sebessége, frekvenciája, 

lézer, holográfia 



 

 

Javasolt tevékenységek 

 Környezetünkben előforduló különböző jellegzetes hangok erősségének mérése (suttogás, 

normál beszéd, kiabálás, utcai zaj stb.) mobilapplikációval vagy más műszerrel, anyaggyűjtés a 

zajártalomról 

 Sípok, húrok hossz és hangmagasság kapcsolatának vizsgálata. (A sípokat helyettesíthetjük 

“kémcső pánsípokkal”, a hangmagasságot mobilalkalmazással vagy gitárhangolóval mérhetjük) 

 Mi a legmagasabb hang, amit még hallasz? Az egyéni hangmagassági küszöb vizsgálata 

hanggenerátorral, vagy azt helyettesítő mobilapplikációval 

 Különböző hangok “képének” vizsgálata oszcilloszkóppal, vagy megfelelő mobilalkalmazással 

 Mikrohullámú sütő belsejében kialakuló állóhullámok megfigyelése reszelt sajt vagy csokoládé 

eltérő melegedése alapján, ez alapján a mikrohullám terjedési sebességének megállapítása 

 Egy digitális audió-szerkesztő program megismerése, a megismert hullámtani jellemzők 

alkalmazásával alapfokú használata (pl. Audacity) 

Témakör: Képek és látás 7 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például, légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogyan jönnek létre a természet színei, és hogyan észleljük azokat; 

 ismeri a színek és a fény frekvenciája közötti kapcsolatot, a fehér fény összetett voltát, a 

kiegészítő színek fogalmát, a szivárvány színeit; 

 ismeri az emberi szemet mint képalkotó eszközt, a látás mechanizmusát, a gyakori látáshibák 

(rövid- és távollátás) okát, a szemüveg és a kontaktlencse jellemzőit, a dioptria fogalmát; 

 ismeri a fénytörés és visszaverődés törvényét, megmagyarázza, hogyan alkot képet a síktükör; 

 a fókuszpont fogalmának felhasználásával értelmezi, hogyan térítik el a fényt a domború és 

homorú tükrök, a domború és homorú lencsék; 

 ismeri az optikai leképezés fogalmát, a valódi és látszólagos kép közötti különbséget. Egyszerű 

kísérleteket tud végezni tükrökkel és lencsékkel.  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A síktükörben látott kép megfigyelése, jellemzése, kialakulásának magyarázata 

 Tükrök használata optikai eszközökben: reflektor, kozmetikai tükör, tükrök a közlekedésben 

 A fény törésének megfigyelése és értelmezése a törésmutató segítségével. A fehér fény 

felbontása, a kialakult színkép magyarázata 

 A fény fókuszálásának és a kézi nagyító képalkotásának kísérleti vizsgálata 

 A látás magyarázata, a szem felépítésének fizikája. A szemüveg szerepe a látás javításában 

 Néhány további optikai eszköz kipróbálása, a működés lényegi, kvalitatív magyarázata (optikai 

szál, mikroszkóp, távcsövek) 

 Galilei távcsővel végzett megfigyelései  

 Néhány kiválasztott esetben (pl. naplemente, kék égbolt, színkeverés) a természetben látott 

színek kialakulásának magyarázata, a szivárvány színei, a kiegészítő színek 



 

 

Fogalmak 

fényvisszaverődés; fénytörés; teljes visszaverődés; fókuszpont; fókusz-, tárgy-, és képtávolság; 

valódi és látszólagos kép 

Javasolt tevékenységek 

 A fehér fény felbontása különböző módszerekkel csoportmunkában (prizma, vizes tálba tett 

síktükör, optikai rács, szappanhártya stb.) 

 Különböző állatok színlátása (pl. kutya, tehén, ragadozó madarak stb.). Milyennek látják a 

világot? Adatgyűjtés, projektmunka 

 Adatgyűjtés a nagy csillagászati távcsövekről, azok felépítése, működése 

 Kepler- és Galilei-féle távcsövek, a mikroszkóp modelljének bemutatása gyűjtő és 

szórólencsékkel, az elkészített modell nagyításának vizsgálata 

 Lencsék, tükrök fókusztávolságának meghatározása egyszerű kísérletekkel 

Témakör: Az atomok és a fény 7 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a legfontosabb természeti jelenségeket (például légköri jelenségek, az égbolt változásai, 

a vízzel kapcsolatos jelenségek), azok megfelelően egyszerűsített, a fizikai mennyiségeken és 

törvényeken alapuló magyarázatait; 

 tisztában van az aktuálisan használt világító eszközeink működési elvével, 

energiafelhasználásának sajátosságaival, a korábban alkalmazott megoldásokhoz képesti 

előnyeivel; 

 néhány konkrét példa alapján felismeri a fizika tudásrendszerének fejlődése és a társadalmi-

gazdasági folyamatok, történelmi események közötti kapcsolatot. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, és hogy terjedéséhez nem kell közeg; 

 megfigyeli a fényelektromos jelenséget, tisztában van annak Einstein által kidolgozott 

magyarázatával, a frekvencia (hullámhossz) és a foton energiája kapcsolatával; 

 ismeri Rutherford szórási kísérletét, mely az atommag felfedezéséhez vezetett;  

 ismeri az atomról alkotott elképzelések változásait, a Rutherford-modellt és a Bohr-modellt, látja 

a modellek hiányosságait;  

 ismeri a digitális fényképezőgép működésének elvét; 

 megmagyarázza az elektronmikroszkóp működését az elektron hullámtermészetének 

segítségével;  

 átlátja, hogyan használják a vonalas színképet az anyagvizsgálat során. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A fény elektromágneses hullám, jellemzése fizikai mennyiségekkel (amplitúdó, frekvencia, 

hullámhossz, terjedési sebesség) 

 A fotocella és a fénymérő működésének magyarázata a fényelektromos jelenség segítségével, a 

megvilágító fény és a foton energiája közötti kapcsolat 

 Digitális fényképek készítése különböző távolságban elhelyezett tárgyakról, a fényképezőgép 

beállításainak értelmezése, a képrögzítés elve 

 Elektronmikroszkóppal és fénymikroszkóppal készült képek összevetése. Az elektronmikroszkóp 

nagyobb felbontásának és működésének értelmezése az elektron hullámtermészetével 



 

 

 A vonalas színkép kialakulásának magyarázata az atomok által elnyelt illetve kibocsátott fény 

frekvenciájának segítségével 

 A legfontosabb atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, kvantumfizikai) fizikai lényegének 

ismerete, az atom körüli elektronok energiájának kvantáltsága 

 Rutherford szórási kísérletének szimulációja, anyaggyűjtés Rutherford és Bohr életével 

kapcsolatban 

 Jelenleg használt fényforrásaink számbavétele, működésük fizikai lényege (LED, izzó, fénycső, 

halogén izzó) 

Fogalmak 

fényelektromos jelenség; foton; atom; elektron; atommag 

Javasolt tevékenységek 

 Anyaggyűjtés projektmunkában: Hol van jelentősége a fényelektromos jelenségnek, milyen 

eszközökben használják azt? (fényképezőgép, napelem, fénymásoló, optoelektronika stb.) 

 Anyaggyűjtés Einstein életéről és legfontosabb eredményeiről. Vita arról, hogy milyen hamis 

legendák és téves ismeretek lengik körül az életművet 

 Anyaggyűjtés és vita a kvantummechanika néhány neves jelenségéről, és azok értelmezéseiről 

(határozatlansági reláció, alagúteffektus, Schrödingermacskája)  

 A Rutherford-féle szórási kísérlet utóélete, a ma működő gyorsítóberendezések alapvető 

működési elve és vizsgálati módszerei. Anyaggyűjtés 

 Felfedezték az elektront! - egy korabeli hír megírása a mai hírek, figyelemfelkeltő internetes 

portálok stílusában 

Témakör: Környezetünk épségének megőrzése 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri a megújuló és a nem megújuló energiaforrások használatának és az energia szállításának 

legfontosabb gyakorlati kérdéseit; 

 az emberiség energiafelhasználásával kapcsolatos adatokat gyűjt, az információkat 

szemléletesen mutatja be; 

 tisztában van a különböző típusú erőművek használatának előnyeivel és környezeti 

kockázatával; 

 átlátja a gyakran alkalmazott orvosdiagnosztikai vizsgálatok, illetve egyes kezelések fizikai 

megalapozottságát, felismeri a sarlatán, tudományosan megalapozatlan kezelési módokat; 

 tudja, hogy a Föld elsődleges energiaforrása a Nap. Ismeri a napenergia felhasználási 

lehetőségeit, a napkollektor és a napelem mibenlétét, a közöttük lévő különbséget; 

 átlátja az ózonpajzs szerepét a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban; 

 ismeri a környezet szennyezésének leggyakoribb forrásait, fizikai vonatkozásait; 

 tisztában van az éghajlatváltozás kérdésével, az üvegházhatás jelenségével a természetben, a 

jelenség erőssége és az emberi tevékenység kapcsolatával; 

 adatokat gyűjt és dolgoz fel a legismertebb fizikusok életével, tevékenységével, annak gazdasági, 

társadalmi hatásával, valamint emberi vonatkozásaival kapcsolatban (Galileo Galilei, Michel 

Faraday, James Watt, Eötvös Loránd, Marie Curie, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Albert Einstein, 

Szilárd Leó, Wigner Jenő, Teller Ede). 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 



 

 

 ismeri az atommag felépítését, a nukleonok típusait, az izotóp fogalmát, a nukleáris kölcsönhatás 

jellemzőit;  

 ismeri a radioaktív sugárzások típusait, az alfa-, béta- és gamma-sugárzások leírását és 

tulajdonságait; 

 ismeri a felezési idő, aktivitás fogalmát, a sugárvédelem lehetőségeit; 

 átlátja, hogy a maghasadás és magfúzió miért alkalmas energiatermelésre, ismeri a gyakorlati 

megvalósulásuk lehetőségeit, az atomerőművek működésének alapelvét, a csillagok 

energiatermelésének lényegét;  

 érti az atomreaktorok működésének lényegét, a radioaktív hulladékok elhelyezésének 

problémáit; 

 ismeri a radioaktív izotópok néhány orvosi alkalmazását (nyomjelzés). 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 Az ózonpajzs szerepe a Földet ért ultraibolya sugárzással kapcsolatban, az ózonpajzs 

védelmében tett intézkedések és azok sikere 

 Az üvegházhatás fizikai magyarázata 

 Az energiatermelés alternatívái, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentési lehetősége  

 A periódusos rendszer alapján fontosabb elemek mag összetételének, kötési energiájának és 

stabilitásának tanulmányozása 

 A maghasadás és magfúzió lényegének megértése magyarázó ábrák és animációk segítségével 

 Az atomerőművek, a hőerőművek és megújuló energiatermelés előnyeinek és hátrányainak 

előzetes adatgyűjtést követő összevetése  

 Adatgyűjtés Wigner Jenő, Teller Ede és Szilárd Leó munkásságával kapcsolatban 

 Az alfa-, béta- és gamma-sugárzások tulajdonságai, élettani hatásaik, az egyes sugárfajták elleni 

védekezés lehetőségei 

 Anyaggyűjtés a rádiumról és a Curie-család életéről 

 Tudományos vita a környezetbe került, vagy orvosi kezelés során alkalmazott radioaktív izotópok 

veszélyességéről 

Fogalmak 

atommag, nukleon, izotóp, nukleáris kölcsönhatás, maghasadás, magfúzió, alfa-, béta-, és gamma-

sugárzás; felezési idő, aktivitás, ózonpajzs, üvegházhatás 

Javasolt tevékenységek 

 A szén-dioxid üvegházhatásának kimutatása egyszerű kísérlettel 

 Saját ökológiai lábnyom csökkentését eredményező tevékenységek tervezése 

 Anyaggyűjtés arról, hogy a különböző modellek szerint 20-30 év múlva milyen klímája lesz 

hazánknak, az emberi cselekvés lehetőségeinek megvitatása a veszélyek csökkentésére 

 Anyaggyűjtés projektmunkában a radioaktivitás néhány különleges alkalmazásával 

kapcsolatban: gammakés, radioaktív nyomjelzés, kormeghatározás 

 Anyaggyűjtés a leghíresebb nukleáris balesetekről és ezek következményeiről. Tudományos vita 

ezek környezetre gyakorolt hatásáról. (pl. a Csernobil c. film kapcsán) 

 Anyaggyűjtés arról, hogy mely országokban milyen típusú atomerőművek működnek, és 

mekkora az ország villamos-energiatermelésében a nukleáris energia részesedése?  A 

jelentősebb erőművek helye, fényképe 

 Napilapok, különböző folyóiratok, internetes híradások áttekintése. Milyen a modern fizikát 

érintő cikkek találhatók bennük? Mennyire megbízható információkat közvetítenek a különböző 



 

 

cikkek a nagyközönség felé? Csoportosításuk aszerint, hogy melyek tűnnek megbízhatónak és 

melyek nem 

Témakör: A Világegyetem megismerése 8 óra 

Tanulási eredmények  

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

 ismeri az űrkutatás történetének főbb fejezeteit, jövőbeli lehetőségeit, tervezett irányait; 

 tisztában van az űrkutatás ipari-technikai civilizációra gyakorolt hatásával, valamint az űrkutatás 

tágabb értelemben vett céljaival (értelmes élet keresése, új nyersanyagforrások felfedezése); 

 tisztában van azzal, hogy a fizika átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére; 

 tudja, hogyan születnek az elismert, új tudományos felismerések, ismeri a tudományosság 

kritériumait;  

  felismeri a tudomány által vizsgálható jelenségeket, azonosítani tudja a tudományos érvelést, 

kritikusan vizsgálja egy elképzelés tudományos megalapozottságát; 

 kialakult véleményét mérési eredményekkel, érvekkel támasztja alá; 

 el tudja helyezni lakóhelyét a Földön, a Föld helyét a Naprendszerben, a Naprendszer helyét a 

galaxisunkban és az Univerzumban; 

 átlátja az emberiség és a Világegyetem kapcsolatának kulcskérdéseit; 

 a legegyszerűbb esetekben azonosítja az alapvető fizikai kölcsönhatások és törvények szerepét 

a Világegyetem felépítésében és időbeli változásaiban; 

 ismeri a fizika főbb szakterületeit, néhány új eredményét. 

A témakör tanulása eredményeként a tanuló: 

 szabad szemmel vagy távcsővel megfigyeli a Holdat, a Hold felszínének legfontosabb jellemzőit, 

a holdfogyatkozás jelenségét.  A látottakat fizikai ismeretei alapján értelmezi; 

 ismeri a bolygók, üstökösök mozgásának jellegzetességeit; 

 tudja, mit jelentenek a kozmikus sebességek (körsebesség, szökési sebesség); 

 érti a tömegvonzás általános törvényét, és azt, hogy a gravitációs erő bármely két test között 

hat; 

 érti a testek súlya és a tömege közötti különbséget, a súlytalanság állapotát, a gravitációs mező 

szerepét a gravitációs erő közvetítésében; 

 megvizsgálja a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó, a Földétől eltérő fizikai környezet 

legjellemzőbb példáit, azonosítja ezen eltérések okát. A legfontosabb esetekben megmutatja, 

hogyan érvényesülnek a fizika törvényei a Föld és a Hold mozgása során; 

 átlátja és szemlélteti a természetre jellemző fizikai mennyiségek nagyságrendjeit (atommag, 

élőlények, Naprendszer, Univerzum); 

 ismeri a Nap mint csillag legfontosabb fizikai tulajdonságait, a Nap várható jövőjét, a csillagok 

lehetséges fejlődési folyamatait. 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

 A rakéták működési elve, a kozmikus sebességek jelentése 

 A súlytalanság jelensége, kialakulásának körülményei, a súly és a tömeg közötti különbség 

 A bolygók és üstökösök mozgásának fizikai magyarázata, az általános tömegvonzás törvénye 

 Az általános tömegvonzás értelmezése a gravitációs mező segítségével 

 A Naprendszer jellemzői, példák a Naprendszer bolygóin és holdjain uralkodó jellemző fizikai 

környezetre, ezek kialakulásának magyarázata 



 

 

 A holdfogyatkozás és a napfogyatkozás fizikai magyarázata 

 A legfontosabb ismeretek az űrrepülőgépekről, a Holdraszállásról és a tervezett Mars utazásról 

 Néhány, a mindennapokban elterjedt és először az űrkutatásban használt technológia, eszköz 

ismertetése 

 A gravitáció szerepe a Világmindenségben 

 A csillagok és a Nap működése és változásai: fekete lyuk, neutroncsillag, szupernóva  

 A galaxisok, galaxishalmazok. A Tejútrendszer legfontosabb jellemzői. Távolságok az 

univerzumban 

 Az ősrobbanás elmélet kvalitatív leírása, a táguló univerzum 

 Az ősrobbanás elméletének születése, tudományos megalapozottsága, a tudományosság 

kritériumai  

 Tudományos vita a Földön kívüli élet kutatásáról, annak gyakorlati és filozófiai lehetőségeiről, az 

emberiség előtt álló kihívásokról  

Fogalmak 

általános tömegvonzás, ellipszis pálya, súlytalanság, súly, Kepler törvényei, bolygók, üstökösök, 

csillag, galaxis, galaxishalmaz, ősrobbanás, táguló univerzum, fekete lyuk, fényév 

Javasolt tevékenységek 

 Ismerkedés a csillagos éggel számítógépes planetárium-programok segítségével (pl. stellarium-

web.org) 

 A Galilei-élmények (a Hold hegyei, a Vénusz fázisai, a Jupiter nagy holdjai, a Tejút csillagokra 

bontása, Napfoltok) megfigyelése egyszerű távcsövekkel (pl. osztálykirándulás, csillagászati 

bemutatók, Kutatók éjszakája rendezvény során) 

 Egy űrkutatással kapcsolatos játékfilm (részleteinek) megtekintése (pl. Gravitáció, Apollo 13), 

vita a filmjelenet hitelességéről 

 Adatgyűjtés az aktuálisan zajló csillagászati, űrkutatási projektekről például a NASA honlapján 

 Exobolygók adatainak áttekintése, összehasonlítása 

 Az űrtávcsövek felvételeinek böngészése, a látottak értelmezése 

 

ÁGAZATHOZ KAPCSOLÓDÓ TANTÁRGY: FÖLDRAJZ 

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. 

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. 

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. 

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 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; 

– 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. 

Mindezeken túl a 11. évfolyamos földrajz tananyag a természeti és társadalmi környezet 

összefüggéseivel, kölcsönhatásaival is foglalkozik, és tudatosan épít az általános iskolában, valamint 

a középiskolában 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 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. 

10. évfolyam 

Témakör neve 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 

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 17 

Összes óraszám 72 

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben 6 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 

– 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 

– 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 

A kőzetburok 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 

– 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 

A légkör 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. 

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  

– 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 

A vízburok 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) 
– 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 

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései 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 
– 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 

– 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 

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a 21. században 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 

– 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 

Témakör: A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig 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; 

– 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 
– 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 

– 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 
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Összes óraszám 72 

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században 9 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, 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 

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban 7 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; 

– 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 

– 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 

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő dilemmái 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 

– 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 

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  

– 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 

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei – változó igények, átalakuló 

fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet 4 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 

– 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 

Az élelmiszer-termelés és- fogyasztás környezeti vonatkozásai 4 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 

– 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 

Demográfiai válsághelyzetek és következményei 4 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   

– 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) 

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus, internet és a hálózatosodás – 

dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények 4 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. 

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 

Az éghajlatváltozás kérdései 4 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; 

– 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 

– 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 

A víz, mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi vonatkozásai 4 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 
– 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) 

Hulladéktermelés és –felhasználás 4 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 
– 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 

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata 4 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) 



 

 

– 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) 

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e a Föld? 4 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 

– 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 
 

PÉNZÜGYI ÉS VÁLLALKOZÓI ISMERETEK 

A magyar lakosság körében alacsony a pénzügyi tudatosság, emellett alacsony a vállalkozói 

hajlandóság is a fiatal generáció körében is. A Pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy célja, hogy 

a következő generációk minden támogatást megkapjanak ahhoz, hogy tudatos döntéseket tudjanak 

hozni gazdasági kérdésekben, szaktudásuk megszerzése mellett tudatosan készüljenek vállalkozói 

karrierjükre. 

A gyakorlatorientált kerettanterv első része arra világít rá, hogy felelős pénzügyi döntésekre, 

tudatos tervezésre és kockázatvállalásra van szükség minden szinten: legyen szó egy gyerek életében 

az első pénzügyi döntésről a babakötvény kapcsán, a pályaválasztásról, a családi költségvetés egy 

eleméről vagy akár arról, hogy a boltban melyik polcot választják. 

A tantárgy második részében szereplő vállalkozási ismeretek terén az a cél, hogy az iskola 

nemcsak képes legyen közvetíteni egy hiteles vállalkozó kultúrát, átadni gyakorlatorientált 

vállalkozási ismereteket, hanem képes legyen felismerni és fejleszteni a diákok azon kompetenciáit, 

melyek egy sikeres munkavállalói, vagy vállalkozói karrier alapjait adják.  

A tantárgy elsődlegesen a Nat-ban meghatározott „Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia” fejlesztésére, a vállalkozókészség kialakítására irányul. „Vállalkozókészségen, amikor 

valaki a lehetőségek és ötletek mentén cselekedve mások számára értékké alakítja azokat. Ez az érték 

lehet üzleti, kulturális vagy társadalmi.” (FFE-YE, 2012) A tantárgy célja, hogy a tanuló legyen 

nyitott a gazdaság működésével, az egyén gazdasági szerepével, a pénzügyek, és a vállalkozások 

világával kapcsolatos témák iránt. 

A pénzügyi és vállalkozási ismeretek tantárgy tartalma, módszertana segíti a középiskola 

általános céljának megvalósulását, hogy olyan igényes felnőtteket, demokratikus elveket követő 

állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, gazdasági, technikai változások követésére, 

valamint az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. A gazdaság és a pénz világának ismerete 

nélkülözhetetlen a tanulók sikeres társadalmi, gazdasági szerepvállalásához, gazdasági jellegű 

döntéseik ésszerű meghozatalához. 

A képzés során a gazdasági és pénzügyi nevelés mellett a Nat kiemelt fejlesztési területei közül 

előtérbe kerül az erkölcsi nevelés, a családi életre nevelés, az önismeret, és társas kapcsolatok 

fejlesztése, a pályaorientáció, a felelősségvállalás másokért, az önkéntesség és környezettudatosság 

egyaránt. 



 

 

Az állam gazdasági szerepének, gazdaságpolitikai céljainak megismerése segíti a tanulókat a 

gazdasági folyamatok megértésében, a makrogazdasági környezetben bekövetkező változások 

értelmezésében. Képessé teszi a tanulókat a szűkösség problémájának felismerésére, a 

fenntarthatóság és a környezettudatos gondolkodásmód elsajátításra. 

A pénzpiaci ismeretek birtokában képesek lesznek racionális gazdasági döntések 

meghozatalára, gyakorlati példákon keresztül megismerik a pénzpiac szereplőit, a különböző 

lehetőségekben rejlő lehetőségeket és kockázatokat. 

A tantárgy a munkapiaci alapismeretek átadásával, az önismeret fejlesztésével hozzájárul a 

pályaorientáció gazdagításához, a munkahelykereséssel, munkába állással kapcsolatos problémák 

hatékony megoldáshoz. 

A tantárgy lehetőséget kínál a tanulók számára, hogy megismerjék mind az alkalmazottként 

történő munkavégzés, mind a saját vállalkozásban végzett munka előnyeit, hátrányait. Megismerik a 

vállalkozások típusait illetve a főbb vállalkozói kompetenciákat. 

A tantárgy keretében a diákok betekintést nyernek a vállalkozások világába is, hogy ne csak 

alkalmazottként, fogyasztóként, hanem potenciális vállalkozóként is gondolják át, ismerjék meg a 

gazdaság e fontos szereplőinek tevékenységét. Ismerjék meg a vállalkozók, vállalkozások munkáját, 

becsüljék meg a tisztességes, felelős vállalkozói magatartást. 

Saját üzleti ötlet kidolgozásával a tanulók megismerik a vállalkozások alapításának 

legfontosabb lépéseit, aktuális szabályait.   Megtanulják felmérni a fogyasztói igényeket, képesek 

lesznek megfelelő kérdőíveket készíteni, illetve rendszerezni és értékelni a kapott eredményeket. 

Megismerik a legfontosabb nyilvántartásokat, a költségkalkuláció, az eredmény meghatározás 

módját, a precíz, pontos, naprakész kimutatások fontosságát, megismerkednek a vállalkozások 

finanszírozásának alapvető kérdéseivel. 

Vállalkozás alapításakor, illetve a folyamatos működés közben is elengedhetetlen az üzleti terv. 

A tanulók saját üzleti ötletüket csoportmunkában készítik el, fejlesztve ezzel az együttműködési 

képességet, megismerve a munkamegosztásból eredő előnyöket. Megismerik a legfontosabb 

részterveket, a vállalkozás sikerének alapjait. 

 

10. évfolyam 

Heti óraszám: 1 óra – éves óraszám: 36 óra 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az állam gazdasági szerepe 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás Gazdálkodással kapcsolatos személyes tapasztalatok 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Alapvető gazdasági fogalmak, folyamatok megismerése. 

Tudatos, felelősségteljes állampolgári gondolkodás kialakítása 



 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az állam feladatai napjainkban 

Az állam bevételei 

Az állami gazdaságpolitika céljai 

A költségvetési és a monetáris 

politika eszköztára 

„ Te és a gazdaság” a fiatalok 

gazdasági kapcsolatai 

Az adók és járulékok szerepének 

megértése 

„Tervezz költségvetést”, ami 

lehet állami, és önkormányzati 

egyaránt. Szakértői csoportban 

dolgozva megoldást találni a 

deficit csökkentésére. A csoport 

tagjai érveljenek a véleményük 

mellett. 

Forráselemzés, önálló 

véleményalkotás a GDP, GNI, a 

munkanélküliség, foglalkoztatás, 

valamint az infláció témákban 

Etika 

A felelősség új 

dimenziói a 

globalizáció korában 

 

Földrajz 

A modern pénzügyi 

közvetítő rendszer a 

világgazdaságban 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

állam, gazdaság, költségvetés, adó, járulék, költségvetési politika, 

monetáris politika, jegybank, költségvetés, deficit, szufficit, 

makrogazdasági jövedelem, GDP, GNI, munkanélküliség, 

foglalkoztatottság, infláció 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

A pénzpiac működése 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A gazdálkodással, bankrendszerrel, pénzkezeléssel kapcsolatos személyes 

tapasztalatok 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A modern bankrendszer szereplőinek és feladatainak a megismerése. 

Alapvető pénzügyi fogalmak ismerete. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A bankrendszer a mai 

gazdaságban 

A tőkepiac és termékei 

A pénzügyi közvetítők 

A háztartás, mint megtakarító 

A háztartás, mint hitel felvevő 

Nemzetközi pénzpiac 

alapfogalmai, intézményei 

Befektetési lehetőségek 

összehasonlítása hozam- 

kockázat- futamidő alapján 

Gyűjtőmunka, prezentáció-

készítés a BÉT tevékenységéről 

Banki ajánlatok összehasonlítása 

csoportmunkában 

Bankszámlanyitás gyakorlata, e-

banking 

Árfolyam változások nyomon 

követése, grafikonok elemzése 

 

 

 

Földrajz 

A modern pénzügyi 

közvetítő rendszer a 

világgazdaságban 

 

Matematika 

kamatos kamat- 

számítás, 

árfolyamszámítás 

 

Informatika 

Internet használat 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

piac, pénzpiac, bankrendszer, jegybank, pénzügyi intézmények, 

megtakarítás, hozam, hitel, kamat, EBKM, EHM, THM, kötvény, 

részvény, tőzsde, lízing társaság, pénzügyi közvetítők, öngondoskodás, 

valuta, deviza, árfolyam, Nemzetközi Valutaalap, Világbank 

 

 



 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Egy háztartás költségvetése; munkavállalás 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi környezet munkával kapcsolatos mintáinak, tapasztalatainak 

ismerete, diákmunka során szerzett tapasztalatok 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A háztartás költségvetése, mint az összes erőforrásokkal való hatékony 

gazdálkodás eszköze. Munkakeresés, a munkába állás folyamata. A 

munkavállalók alapvető jogainak, kötelezettségeinek megismerése 

 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A család, illetve a háztartás 

fogalmának eltérése 

 

A háztartás költségvetése 

Álláskeresés: elvárások, 

álláskeresési technikák 

Munkába állás: munkaviszonnyal 

kapcsolatos jogok, 

kötelezettségek 

Bérek, járulékok napjainkban 

Munkaviszony megszűnése, 

megszüntetése 

Eltérő jövedelmű, életvitelű 

családok költségvetésének 

elkészítése egy hónapra. 

Bevételek, fix, és választható 

kiadások, megtakarítás, 

hitelfelvétel. 

Álláshirdetések elemzése 

Kezdeményezőkészség és 

önismeret fejlesztése: 

lehetőségek azonosítása a 

munkavállalás során. Önismeret: 

pályaorientációs önismereti 

tesztek: FLAG teszt  

Önéletrajzírás, a motivációs levél 

készítése 

A munkaszerződés tartalmának 

megismerése 

Nettó bérszámítás – 

bérkalkulátor használata 

Álláskeresést támogató 

intézmények feladatainak 

bemutatása (2016 - Járási 

Hivatalok Foglalkoztatási 

Osztálya): meghívott előadó 

segítségével 

Magyar nyelv és 

irodalom 

Tájékozódás listaszerű, 

nem folyamatos 

szövegekben 

 

Informatika 

Információgyűjtés 

Dokumentumkészítés 

Matematika 

Alapműveletek 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

család, háztartás, költségvetés, hatékony gazdálkodás, önéletrajz, 

motivációs levél, munkaadó, munkavállaló, munkaszerződés, bruttó bér, 

nettó bér, levonások, bérjárulékok, munkanélküliség, munkanélküli ellátás, 

álláskeresési támogatás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vállalkozás-vállalat 

Óra-

keret 

4 óra 

Előzetes tudás 
Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. A történelemből 

megismert híres magyar vállalkozók. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A vállalkozások általános jellemzőinek megismerése. Önismeret erősítése 

a vállalkozói tulajdonságokkal összefüggésben. 

A nonprofit szervezetek jelentősége 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vállalkozás, vállalkozó 

fogalma 

Egy-egy ismert helyi vállalkozás 

bemutatása 

Történelem 



 

 

A vállalkozások típusai 

A vállalkozások környezete 

A nem nyereségérdekelt 

szervezetek megismerése 

Saját vállalkozás előnyök-

hátrányok 

Vállalkozói kompetenciák 

Önismereti játékok: 

kommunikációs készség, 

kockázat vállalási hajlandóság, 

konfliktuskezelés, társas 

hatékonyság. 

Tervezés és forrásmenedzsment: 

hosszú, közép és rövidtávú célok 

kitűzése; prioritások és cselekvési 

tervek meghatározása; 

rugalmasság a váratlan 

változásokhoz való 

alkalmazkodásban 

 

Kezdeményezőkészség 

fejlesztése: felkészülés a 

kudarcra, és a próbálkozás 

folytatása a hosszú távú egyéni 

vagy csoport célok eléréséért 

 

A XIX. és XX. század 

magyar gyáralapítói, 

vállalkozói 

 

Földrajz 

A termelés tényezői 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

vállalkozás, vállalat, társasági formák, egyéni vállalkozás, társas 

vállalkozások, társadalmi vállalkozások, alapítványok, civil szervezetek, 

vevők, szállítók, versenytársak, nyereség, kockázat, önállóság, nyitottság, 

szervező készség, kockázatvállaló készség, kitartás, céltudatosság, 

rugalmasság, szaktudás, társadalmi vállalkozás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Vállalkozás alapítása, működése 

Óra-

keret 

8 óra 

Előzetes tudás 

Saját környezetben lévő vállalkozások ismerete. Saját ötletek 

megvalósítása, költségeinek tervezése. Szükségletek, és azok kielégítése 

javakkal. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Részvétel új üzleti ötlet kidolgozásában, fogyasztói igények felmérése. 

Termelés költségeinek felmérése, költségkalkuláció készítése. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Üzleti ötlet kidolgozása 

Vállalkozás alapításának 

finanszírozási kérdései 

Vállalkozás alapítás szabályai 

napjainkban 

Szükséglet felmérés, piackutatás 

marketing eszközökkel 

Bevételek és költségek tervezése, 

A termelési, szolgáltatási 

folyamat 

Adók, járulékok, támogatások 

 

Brain-Storming saját üzleti ötlet 

kidolgozására 

Kérdőív készítése a fogyasztói 

igények felmérésére. A kitöltött 

kérdőívek adatainak kiértékelése 

Konkrét vállalkozói ötlet 

kidolgozása 

Az adott szakaszban szükséges 

(technikai, jogi, üzleti és 

digitális) kompetenciák 

beépítése, partnerségeken, 

hálózati kapcsolatokon, a munka 

kiszervezésén, társadalmi 

mozgósításon (crowdsourcing), 

outsourcing vagy bármilyen más 

együttműködési formán keresztül 

Földrajz 

A termelés tényezői 

 

Informatika 

Dokumentumkészítés 

táblázatkezelés 

 

Matematika 

Alapműveletek 



 

 

Saját üzleti ötlet 

költségkalkulációjának 

elkészítése 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

társasági szerződés, szükséglet, igény, piackutatás, kérdőív, fogyasztás, 

saját forrás, idegen tőke, termelési tényezők, kalkuláció, bevétel, költség, 

fix költség, változó költség, önköltség, nyereség, veszteség, SZJA, ÁFA, 

társasági adó, szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, 

támogatás 

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

Az üzleti terv 

Óra-

keret 

6 óra 

Előzetes tudás Otthoni, vagy iskolai feladat megtervezése, megvalósítása 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az üzleti terv, mint a vállalkozás vezérfonala, szükségessége a vállalkozás 

életében. Saját üzleti ötlet üzleti tervének összeállítása, bemutatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az üzleti terv szükségessége, 

felépítése 

Vezetői összefoglaló 

A vállalkozás bemutatása, 

környezete 

Marketing Terv 

Működési terv 

Vezetőség és szervezeti felépítés 

Pénzügyi terv 

Mellékletek 

Sikeres vállalkozások jellemzői 

Az esetleges kudarc okai, 

kezelése 

Saját üzleti ötlet bemutatása, 

elemzése  

SWOT analízis készítése 

Marketing mix elemei 

Mérleg, eredménykimutatás, 

Cash flow 

Cégprezentáció készítése, 

bemutatása 

Találkozás sikeres helyi 

vállalkozókkal, vállalat látogatási 

program keretében 

A verseny, mint pozitív üzleti erő 

Kudarcfelismerés és feldolgozás. 

 

Informatika 

Dokumentumkészítés, 

prezentációkészítés 

 

Matematika 

Alapműveletek 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

üzleti terv, SWOT analízis, arculat, marketing, marketing mix, szervezeti 

felépítés, mérleg, eredménykimutatás, cash flow, Business Model Canvas 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az egy 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló érti a nemzetgazdaság szereplőinek (háztartások, vállalatok, 

állam, pénzintézetek) feladatait, a köztük lévő kapcsolatrendszer 

sajátosságait. 

Tudja értelmezni az állam gazdasági szerepvállalásának jelentőségét, 

ismeri főbb feladatait, azok hatásait. Tisztában van azzal, hogy az 

adófizetés biztosítja részben az állami feladatok ellátásnak pénzügyi 

fedezetét.  

Ismeri a mai bankrendszer felépítését, az egyes pénzpiaci szereplők főbb 

feladatait. Képes választani az egyes banki lehetőségek közül. Tisztában 

van az egyes banki ügyletek előnyeivel, hátrányaival, kockázataival. A 

bankok kínálatából bankot, bankszámla csomagot tud választani. Tud 

érvelni a családi költségvetés mellett, a tudatos, hatékony 

pénzgazdálkodás érdekében. Önismereti tesztek, játékok segítségével 

képes átgondolni milyen foglalkozások, tevékenységek illeszkednek 

személyiségéhez. Tisztában van az álláskeresés folyamatával, a 

munkaviszonnyal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel. 



 

 

Ismer vállalkozókat, vállalatokat, össze tudja hasonlítani az alkalmazotti, 

és a vállalkozói személyiségjegyeket. Érti a leggyakoribb vállalkozási 

formák jellemzőit, előnyeit, hátrányait. Tisztában van a nem 

nyereségérdekelt szervezetek gazdaságban betöltött szerepével. 

Ismeri a vállalkozásalapítás, -működtetés legfontosabb lépéseit, képes 

önálló vállalkozói ötlet kidolgozására. Meg tudja becsülni egy 

vállalkozás lehetséges költségeit, képes adott időtartamra 

költségkalkulációt tervezni. 

Tisztában van az üzleti tervezés szükségességével, mind egy új 

vállalkozás alapításakor, mind már meglévő vállalkozás működése 

esetén. Tájékozott az üzleti terv tartalmi elemeiről. 

Megismeri a nem üzleti (társadalmi, kulturális, egyéb civil) 

kezdeményezések pénzügyi-gazdasági igényeit, lehetőségeit. Felismeri a 

kezdeményezőkészség jelentőségét az állampolgári 

felelősségvállalásban. 

Felismeri a sikeres vállalkozás jellemzőit, képes azonosítani az esetleges 

kudarc okait, javaslatot tud tenni a problémák megoldására. 

 

HITTAN 

A katolikus iskola - fenntartója szerint - új iskolaszervezetként jelent meg napjainkban, de nem 

gyökértelenül. Előzményei mélyen belenyúlnak az ezeréves magyar hagyományba. Éltető szála a 

négy szerzetesrend által fenntartott gimnáziumban fennmaradt rossz emlékű félmúltunkban is. A 

rendszerváltás újból megadta a lehetőséget (1990) a teljes oktatási időre, a 6-18 éves korig való 

tervezésre-szervezésre. Katolikus iskolapolitikánknak így sokféle új feladatot kell megoldania. Ezek 

közül az egyik legfontosabb a hittantanterv cél- és feladatrendszerének kialakítása. Ez nemcsak az 

egységes keresztény szemlélet és gyakorlat alapját nyújtja - mint a szaktárgyak egyik részeleme -, 

hanem azok valláspedagógiai elv- és gyakorlatszemléleti irányvonalát is meghatározza. 

Cél- és feladatrendszer 

A tantárgy célkitűzéseit az Általános Katekétikai Direktórium (Budapest, 1980. SZIT) alapján 

terveztük meg, amely határozottan mutatja a hitoktatók feladatát. A Direktórium a következő 

gondolatokat hangsúlyozza: 

„A keresztény életet minden életkorban és minden történelmi helyzetben Isten Igéjével világítsák 

meg” (D 20). 

Mivel „a hitoktatás feladata, hogy segítse az embereket megvalósítani... az Istennel való közösséget, 

a keresztény örömhírt úgy kell előadnia, hogy nyilvánvalóvá váljék: általa kerül biztonságba az 

emberi élet legnagyobb értéke” (D 23). „Ezért a hitoktatásnak ápolnia kell és meg kell világítania az 

istenszeretet növekedését... és ennek az erénynek a megnyilvánulásait” (D 23). Tehát „nem elegendő, 

ha a hitoktatás csupán felébreszt valamilyen - jóllehet igaz - vallásos tapasztalatot: oda kell eljuttatnia 

az embert, hogy lassanként felfogja az isteni igazság teljességét” (D 24). 

A tanévek anyagának összeállításában nem feledkeztünk meg arról, hogy „Krisztus vezeti el az 

embert az Atyához azzal, hogy elküldi a Szentlelket Isten népéhez.” Ezért tanításunkban mindig 

Krisztus áll a középpontban, hiszen „az Egyház alapja Őbenne van” és „Őbenne nyeri el minden a 

megújulását”. Krisztus által jutunk el az Atyához. De ez az „Atyához vezető út a Szentlélekben nyílik 

meg” (D 41). 

Részleges célkitűzéseinket annak a zsinati tanításnak szellemében fogalmaztuk meg, amely 

hangsúlyozza, hogy összefüggéseket kell látnunk Isten és Krisztus misztériuma, valamint az emberi 

lét és az ember végső célja között, és eközben egyáltalában nem kell lekicsinyelnünk azokat a földi 

célokat, amelyeket egy-egy ember vagy közösség közvetlenül el akar érni Istentől kapott hivatása 

szerint. 



 

 

A rendszeresség és folyamatosság didaktikai alapelvét követve és az életkori sajátosságokhoz 

igazodva egy-egy fejlődési szakasz követelményének megfelelően az alsó hat évfolyam tananyagát 

alapnak tekintve építkeztünk. 

A kisiskolás kor érzelmi-értelmi-akarati jellemzőit figyelembe véve a vallási ismereteket csupán 

alapozzuk, és megindítjuk a gyermeket a keresztény életgyakorlatban. Az oktatásban a gyermekek 

közvetlen környezetükben (család, rokonok, emberek, osztály és templomi közösség) szerzett 

tapasztalataira és a Világlátó (a sajátosan keresztény szemléletű környezet- és természetismeret) 

tantárgy ismereteire építünk.  

A személyiségfejlődés következő szakaszában - figyelembe véve a közösségi élet felé fordulás, a 

szociális érzés és a tettrekészség tényezőinek megjelenését - a keresztény életgyakorlattal kapcsolatos 

problémák és megoldási lehetőségek ismeretkörét bővítjük és mélyítjük. Figyelembe vesszük, hogy 

ezek a gyermekek már képesek akarati életükben a jó és a rossz differenciáltabb szemléletére és ennek 

alapján gyakorlatuk formálására. Nevelésükben az önnevelés és a lelkiismeret-formálás feladatának 

fontosságát is hangsúlyozzuk. 

A serdülőkorúak adottságait figyelembe véve e korosztály tagjainak korábbi ismereteit hatékonyan 

bővítjük, és hangsúlyozzuk az ifjúkorban tudatosan vállalt katolikus életszemlélet és gyakorlat 

fontosságát. 

A tanterv követelményrendszere az elmélet és a keresztény élet összhangjának fontosságát 

hangsúlyozza. A tanulóktól elvárjuk, hogy minden életszakaszban - az életszakasz sajátosságainak 

megfelelően - szavakban és cselekedetekben tegyenek tanúságot Krisztus mellett. 

A tanterv megvalósításhoz módszertani szempontból az Általános Direktórium útmutatásait ajánljuk 

segítségül: 

A legfontosabb módszertani alapelv: „A jó emberi és keresztény kvalitások sokkal termékenyebbé 

teszik a katekézist, mint bármelyik módszer” (D 71). 

A hitoktatónak „mindig az írott vagy hagyományozott kinyilatkoztatást és az egyházi tanítást kell 

szem előtt tartania. Ezen kívül, bármelyik részletről is legyen szó, a katekétának pontosan kell tudnia, 

hogy az éppen tárgyalt anyagnak hogyan áll középpontjában Krisztus misztériuma; hogyan tanít 

ebben a részletkérdésben az egyház,... hogyan ünnepli ezt a liturgiában, és hogyan valósítja meg hívei 

életének gyakorlatában” (D 45). 

A „katekézis anyaga egészének Szentháromság-központúnak kell lennie” (D 41). 

A katekézis történhet deduktív és induktív módszerrel: vagy az isteni világból indul ki, és eljut az 

emberig; vagy az emberi világból (bibliai események, liturgikus történések, az egyház és a 

mindennapi élet eseményei) indul ki, és eljut az isteni világhoz. 

„Olyan pedagógiai módszert kell kiválasztani, amely megfelel a hitoktatásban részt vevők közösségi 

körülményeinek” (D 46). 

„Minden emberi tanítás első követelménye,... hogy lehetővé tegye és felébressze a belső 

tevékenységet abban, akire irányul. A katekézissel tehát a hit belső aktusát kell felébreszteni” (D 75). 

A modern pedagógiai eszközök és a tanítás-technológiai ismeretek nagy segítséget nyújtanak az 

ismeretek elsajátításához és mélyebb, tartósabb megszilárdításához. Egyben segítséget nyújtanak az 

alkalmazásnál is. Így használható a foglalkozásokon az audiovizuális eszközöknek széles skálája, a 

rajz, a kép-meditáció a dramatizálás megoldásaival együtt. 

Az ellenőrzési és értékelési alapelvek megvalósításában a didaktika nyújtotta lehetőségekkel kell 

élnünk. Többek között a feladatlapos vizsgálódás különböző formáit is használhatjuk. 

Értékelésünkben figyelembe kell vennünk, hogy csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és 

értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére 

tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig nevelő szándékú legyen. Érdemjegyekkel 

büntetni igen veszélyes és a személyiség fejlődése szempontjából nagyon káros. 

Ellenőrzés, értékelés, minősítés 

Az ellenőrzési és értékelési alapelveknél a didaktika nyújtotta lehetőségekkel élünk. Többek között a 

feladatlapos felmérések különböző formáit használjuk. Értékelésünknél figyelembe vesszük, hogy 

csak a vallásismeret elsajátítása mérhető és értékelhető. A hitbeli fejlődés foka, mértéke, annak 

őszintesége a kegyelem kérdése és Isten ítéletére tartozik. Alapszabályunk, hogy értékelésünk mindig 



 

 

nevelőértékű legyen. Érdemjegyekkel büntetni igen veszélyes, a személyiség fejlődése 

szempontjából nagyon káros, tantárgyunkhoz pedig méltatlan. Az osztályzatok bekerülnek a tanulók 

bizonyítványába. 

9. évfolyam 

AZ EGYHÁZ TÖRTÉNELME MINT ÜDVTÖRTÉNET (az egyháztörténelem és exegézise) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: a szokványos egyháztörténelem profán történelemszemléletét elhagyva 

(jóllehet annak csökkentett anyagát felhasználva) a különféle korokból vett szemléletes képek 

segítségével bemutatjuk, hogy az egyház történelme a Jézus Krisztusban kezdődő újszövetségi 

üdvtörténet folytatása. Másként fogalmazva: a történelem fonákjának (emberi és empirikus 

oldalának) bemutatása közben hívő szemmel a történelem színét (az isteni gondviselést jelentő 

oldalát) is látva rámutatunk, hogy az egyház életének valamennyi történésében Isten működik, és 

az eseményeken keresztül Ő készíti elő az emberiség üdvösségét. 

b) Általános nevelési cél: azáltal, hogy a történelmi eseményeket mindig az üdvösségünket munkáló 

Istennel hozzuk kapcsolatba, a tanulót hozzászoktatjuk ahhoz, hogy saját életének eseményeiben 

is föl tudja fedezni Isten közeledését (az üdvtörténet a keresztény élet tanítómestere!). 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető 

Az üdvtörténetnek tekintett egyháztörténelem fogalma 

Az üdvtörténeti megközelítés módszere és a források kérdése 

2. témakör: Az egyház ókorának történelme mint üdvtörténet 

Az isteni bátorítás jelei az üldözések idején és a kereszténységet üldöző hatalom 

szemléletmódjának gyökeres változása (313-ig) 

A jézusi igazság győzelme a nikaiai zsinaton (325; az arianizmus bemutatása) 

Az isteni világ jelei a remeték és a korai szerzetesek életében a kalkedoni zsinatig (451) 

Az isteni üzenet az egyházatyák műveiben (pl. Szent Ágoston Isten állama című 

művében) 

Az evangélium erejének megmutatkozása a szerzetesség elterjedésében (Szent 

Benedek) 

Az egyházi állam létrejöttének okai s az isteni vezetés jelei szent pápák működésében 

(756-ig) 

3. témakör: A középkori üdvtörténet 

Az evangélium erejének megnyilatkozása az új népek megtérésben és a cluny reformban 

Szent István és az Árpád-házi szentek Jézus evangéliumának szolgálatában 

A bűn okozta kettős egyházszakadás tényében (1054; 1130) rejlő isteni figyelmeztetés 

A félreértett evangelizáció és a helyes tanúságtevés (keresztes hadjáratok, inkvizíció - 

új szerzetesrendek; Domonkos, Assisi Ferenc) a IV. lateráni zsinatig 

Istenkeresés a skolasztikában és a misztikában 

4. témakör: Az újkori üdvtörténet 

A reformáció értékeiben és negatívumaiban rejlő isteni üzenet: forradalom helyett belső 

megújulás! 

A trentói zsinat (1545-63) a megújulás szolgálatában 

A misszionáló egyház 

Jézus örömhírének hiteles hordozói: Avilai Teréz, Loyolai Ignác, Néri Fülöp, Borromeo 

Károly, Kalazanci József, Pázmány Péter stb. 

A felvilágosodás fény- és árnyoldalaiból sugárzó jézusi üzenet 

5. témakör: A legújabb kori üdvtörténet 

Az egyház a francia forradalom (1789) előtti és alatti időszakban; a forradalom utáni 

katolikus megújulás: Vianney János, Newman kardinális, Karolina Gerhardinger, 

Hofbauer Kelemen, Don Bosco stb. 



 

 

Az európai forradalmak és az I. vatikáni zsinaton (1869-70) megfogalmazódó isteni 

üzenet 

Az isteni hívásra válaszoló tanúságtevők (Lisieux-i Teréz, Batthyány-Strattmann 

László, E. Stein, M. Kolbe) és a kapitalizmus kihívásaira válaszoló egyház 

Az áteredő bűn szövevényében vergődő emberiség (a két világháború, a fasizmus és a 

kommunizmus) és a II. vatikáni zsinat (1962-65) mint Jézus örömhírének tolmácsolója 

Az ökumenikus törekvések mint a Lélek munkálkodásának tanújelei 

6. témakör: Összefoglalás 

Az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a Jézus 

Krisztusnak jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig. Az 

egyház történelme üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak „hordozója”, aki a Lélek 

által az egyházban és az egyház közvetítésével akarja teljessé tenni az Atya üdvözítői 

művét. 

Alapkövetelmény 

A tanuló ismerje meg az egyház történetének az üdvösség hirdetésében jelentős eseményeit. 

Tudatosítsa, hogy az egyház történelmében az emberi bűnök ellenére is fölfedezhető annak a Jézus 

Krisztusnak jelenléte, aki ígérete szerint tanítványaival marad a világ végezetéig. Legyen tudatában, 

hogy az egyház történelme üdvtörténet, mert annak a Feltámadottnak hirdetője, közvetítője, aki a 

Lélek által az egyházban és az egyház közvetítésével akarja teljessé tenni az Atya üdvözítői művét. 

Ajánlott irodalom 

Adriányi Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve (München, 1975.) 

Az üdvtörténet fogalmához: Dei Verbum, Ad Gentes (zsinati konstitúciók); Gál Ferenc: Dogmatika 

(Budapest, 1990. SZIT); Rahner K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Bajtai Zsigmond: Krisztus tanúi a történelemben (Véménd, 1990.) 

Bernolák Éva: A sziklára épült egyház (Budapest, 1990., KÉSZ) 

Medvigy Mihály: Isten népének története (Budapest, 1989. KKF) 

Pierrard, P.: A katolikus egyház története (Novi Sad, 1987. Agapé) 

Testvéreink a szentek (Eisenstadt, 1980. Prugg) 

10. évfolyam 

AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN (liturgika-dogmatika) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az egyház liturgiájából kiindulva a dogmatika segítségével bemutatjuk, 

hogy a különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek üdvtörténetünk misztériumaira 

emlékeztetnek, vagy - amennyiben szentségi liturgiáról van szó - ezeket a misztériumokat jelenítik 

meg. 

b) Általános nevelési cél: az üdvtörténet misztériumait felidéző vagy felidéző-megjelenítő liturgia 

bemutatásával segítjük a tanulót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet eseményeit ne csupán 

a régmúltból érkező híradásoknak tekintse, hanem olyan történéseknek, amelyek Isten valós 

segítségeként a liturgián keresztül az ő „kicsiny üdvtörténetét” is elérik. 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető az üdvtörténet misztériumait emlékezetbe idéző és megjelenítő 

liturgiába 

Az üdvtörténet, a misztérium, a liturgia és a misztériumokat értelmező dogmatika 

fogalma 

A liturgia mint a misztériumok emlékezete és megjelenítője (az emlékezés és a 

megjelenítés lényeges különbsége!) 

2. témakör: Az üdvtörténet legfőbb misztériumaira emlékeztető liturgikus ünnepek és időszakok 

dogmatikája 



 

 

A teremtő Atyára és a bűnös, de az Atya ígéretében bízó létünkre emlékeztető advent, - 

a teremtés, a bűnbeesés és az ígéret dogmatikája 

A Fiú megtestesülésére emlékeztető karácsony - a megtestesülés dogmatikája 

A Jézus megváltói halálára, feltámadására és mennybemenetelére emlékeztető húsvéti 

ünnepkör - a megváltás és a halálon túli lét dogmatikája 

A Szentlélek eljövetelére emlékeztető pünkösd - a Szentlélekről szóló dogmatikai 

tanítás 

A Szentháromság ünnepe - a Szentháromság dogmatikája 

3. témakör: Az üdvtörténet valamennyi misztériumát felidéző és valósan megjelenítő eukarisztia a 

szentmisében 

A szentmise liturgiája mint az üdvtörténet valamennyi misztériumának emlékezete és 

megjelenítője 

A teremtett voltunkra és a Szentháromságot elutasító bűnös, de reménykedő létünkre 

emlékeztetető bevezető rész 

Az ószövetségi üdvtörténetre (a messiási ígéretekre) és a Jézus nyilvános működésére 

emlékeztető igeliturgia 

A Jézus Krisztus megváltó kereszthalálát és feltámadását s ezáltal az üdvtörténet 

valamennyi misztériumát megjelenítő eukarisztia liturgiája 

A befejező hálaadás, amely az üdvtörténet jelenlegi szakaszában ránk váró feladatokra 

emlékeztet 

4. témakör: Az üdvtörténet misztériumait megjelenítő szentségek 

A szentségek, mint a bennünket halálával és feltámadásával megváltó Krisztushoz 

kapcsoló „csatornák” 

A keresztség liturgiája és dogmatikája 

A bérmálás liturgiája és dogmatikája 

Az eukarisztia liturgiája és dogmatikája az elsőáldozásban 

A kiengesztelődés liturgiája és dogmatikája 

A betegek kenetének liturgiája és dogmatikája 

A házasság (illetve a papi rend) liturgiája és dogmatikája 

5. témakör: Az üdvtörténet misztériumainak megjelenése az igeliturgiában, a szentek tiszteletében 

és a szentelményekben 

Az igeliturgia, a szentek tisztelete és a szentelmények fogalma 

Az üdvtörténet misztériumai a különféle igeliturgiákban 

Az üdvtörténet misztériumai és a szentek (elsősorban Mária) tiszteletének dogmatikája 

Aa főbb szentelmények liturgiája és dogmatikája 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény: 

Tudatosítsa a tanuló, hogy az üdvtörténet misztériumait felidéző és megjelenítő liturgia az értünk 

meghaló és feltámadó Krisztussal való találkozás „színhelye”. 

Ajánlott irodalom 

A dogmatika kézikönyve I-II. (Budapest, 1996. Vigilia) 

A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat) 

A keresztény művészet lexikona (J. Seibert szerkesztésében, Budapest, 1986. Corvina) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK); Az ember jövője (Róma, 1981. TKK); 

A házasság (Róma, 1982. TKK) 

Babos István: Szentségek - keresztség, bérmálás (Róma, 1975. TKK) 

Biblia 

Gál Ferenc: Dogmatika (Budapest, 1990. SZIT) 

Jungmann, J. A.: A szentmise (1977. Prugg) 

Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001. SZIT) 

Mihályi Gilbert: Az egyház liturgikus élete (Róma, 1980. TKK) 



 

 

Nemeshegyi Péter: Jó az Isten (Róma, 1981. TKK); A Szentháromság (Róma, 1979. TKK) 

Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Sacrosanctum Concilium (zsinati okmány) 

Török József: Adoremus (Budapest, 1998.) 

Várnagy Antal: Liturgika (Abaliget, 1993. Lámpás) 

Verbényi - Arató: Liturgikus lexikon (Budapest, 1989. Ecclesia) 

11. évfolyam  

AZ ÜDVTÖRTÉNET ERKÖLCSI TANULSÁGAI (erkölcsteológia) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet erkölcsi tanulságainak feltárásával bemutatjuk a tanulónak, 

hogy a konkrét ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni „álomnak” (az 

éthosznak, a belső embernek, az istenképiségnek) fölfedezése és szabad megvalósítása avégett, 

hogy az így beteljesült személy „el tudja majd viselni” az Istennel való találkozás leírhatatlan 

örömét. Egyben rámutatunk a személyre szóló isteni elgondolást szétziláló bűn veszélyeire és arra 

a tényre, hogy a lényünket romboló bűn okozta károk helyreállítása csak Jézus Krisztus megváltói 

halála és feltámadása által lehetséges. 

b) Általános nevelési cél: a személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, 

pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet a háromszemélyű Isten 

hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintjük. Ily módon „érdekeltté” tesszük a 

tanulót, hiszen az ő személyes boldogságának lehetőségéről és eléréséről beszélünk. Segítjük őt a 

hamis istenképek (Isten mint bíró, ellenőr, felügyelő stb.) fölszámolásában, s ugyanakkor arra 

bátorítjuk, hogy kicsiny üdvtörténetének bűnös kudarcaiban mindig bizalommal nyíljon meg az 

érte meghaló, feltámadó és személyiségét teljessé tenni akaró Jézus Krisztus felé. 

Témakörök 

1. témakör: Bevezetés 

Az üdvtörténeti erkölcstan fogalma az éthosz (a vallási szempontból tekintett lelki alkat, 

a lelki alkatból fakadó sors, isteni elgondolás) fogalmából kiindulva; az ember abban az 

esetben él erkölcsösen, ha személyes üdvtörténelmében fölfedezi, és szabadon 

megvalósítja az éthoszt, azaz a személyére vonatkozó örök isteni elgondolást; ez a 

szabad önmegvalósítás az Istennel való találkozásnak, azaz a személy teljes 

boldogságának egyik előfeltétele 

Az üdvtörténeti erkölcstan mint személyes üdvtörténetünk útmutatója (s az üdvtörténet 

mint szabad önmegvalósításunk hatékony támasza) 

2. témakör: A világba lépő ember mint erkölcsi lény 

Az ószövetségi üdvtörténetben élő ember tapasztalata saját erkölcsi mivoltáról (a Ter 

3,1-24 vallási drámája és szimbólumai alapján): „a kert minden fájáról ehetsz, de a jó és 

rossz tudás fájáról ne egyél!”; az útmutatás célja: az édennel jelképezett boldogság 

elérése (a paradicsomi boldogság nem történelmi állapot, hanem Istennek az emberre 

vonatkozó örök elgondolása!); a mezítelenség felismerése mint a szégyen és a vádló 

lelkiismeret szimbóluma; az önmegvalósítás csak Isten segítségével lehetséges („az 

Úristen bőrből ruhát készített az embernek és feleségének, s felöltöztette őket”) 

Az ember erkölcsi mivolta és feladata Jézus tanításában: a megtérést sürgető Jézus; 

„Legyetek tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt 5,48); a megtérés és az 

erkölcsi fejlődés célja: „a belső ember” (Róm 7,22), azaz a konkrét személyre vonatkozó 

isteni elgondolás megvalósítása; az önkibontakoztatás csak Jézus segítségével 

lehetséges (vö. Jn 15,1-11) 

Az ember erkölcsi mivoltának megfogalmazása az egyház tanításában: az ember (és 

minden személy egyedülálló) istenképisége; az istenképiség mint feladat; az emberi és 

az erkölcsi cselekedet; az erkölcsi norma, a „helyes irányultságú ész” (recta ratio), a 

lelkiismeret és a kegyelem szerepének erkölcsteológiai fogalma 



 

 

3. témakör: Az erkölcsös élet és útmutatója: a „törvény” 

A törvény az ószövetségi üdvtörténetben: a törvény fogalma (nem jogi előírás, hanem 

útmutató az életre; vö. MTörv 30,15-20); a tízparancsolat kihirdetése mint az 

ószövetségi nép történelmi tapasztalatának képnyelvi és dramatizált megfogalmazódása 

(Kiv 19,9-20,21); a Krisztustól elvonatkoztatott ószövetségi törvény elégtelen volta (a 

Róm 7-ből kiindulva) 

A teljessé tett Törvény az újszövetségi üdvtörténet kezdetén: Jézus Krisztus mint a 

teljessé tett ószövetségi Törvény (az ószövetségi törvényt egyrészt azzal teszi teljessé, 

hogy rámutat a törvény lényegére, másrészt azáltal, hogy megváltó kereszthalálával és 

föltámadásával erőt ad teljesítéséhez; vö. Mt 22,34-40 és Róm 8); a jézusi Törvény 

tartalmi megfogalmazódása a „nyolc boldogságról” szóló tanításban 

A jézusi Törvény az egyház tanításában: a törvény fogalma és fajtái az 

erkölcsteológiában; az újszövetségi Törvény az értékek világában eligazító erénytan 

tükrében (a teológiai erények, a sarkalatos erények és a többi erény); bioetikai témák; 

szexuáletikai útmutatások 

4. témakör: Az erkölcsi halál 

A bűn és következménye (az erkölcsi „halál”) az ószövetségi ember üdvtörténelmi 

tapasztalatában: a Ter 3,1-24 exegézise 

A bűn és „halálos” következménye az újszövetségi szimbolika alapján: Jézus tanítása a 

bűn fertőzte világról (a sátán, az ördög, a démon és a világ bűne kifejezések értelme); a 

bűn mint Jézus elutasítása; a bűn mint a felebarátban közeledő Jézus elutasítása (vö. Mt 

25,41-46); újszövetségi bűnkatalógusok 

A bűn és következménye az egyház teológiai reflexiójában: a bűn és az erkölcsi halál 

teológiai fogalma; a sátán, az ördög stb. fogalma a funkcionális teológiai 

megközelítésben); a bűn mint önrombolás; a bűn fajtái; a bűn nyomában járó állapotok 

és lehetőségek (a szenvedés, a reménytelenség, a kárhozat veszélye) nem isteni 

büntetések, hanem a bűn logikus következményei (az „Isten büntet” antropomorf 

kijelentés értelmezése!) 

5. témakör: Az erkölcsi feltámadás - úton a belső ember végső feltámadása felé 

Az erkölcsi feltámadás 

Az erkölcsi föltámadás reménye az ószövetségi üdvtörténetben: a Ter 3,14-15-ben 

megfogalmazott ígéret; az isteni megbocsátást föltételező ószövetségi tisztulási 

szertartások (az engesztelés napja, a bűnbak rítusa stb.) és megtérések; az ószövetségi 

ember is csak Jézus Krisztus megváltásának erejében küzdhetett eredményesen a bűn 

ellen („alászállt a poklokra”; a jézusi megváltás hatása és ennek történelmi 

megnyilvánulása két különböző dolog!) 

Az erkölcsi föltámadás ténye és alapja az Újszövetségben: a megtérésre vonatkozó 

jézusi tanítás (Lk 15,11-32) és Jézus magatartása a bűnösökkel szemben (Jn 8,1-11); a 

szabad önmegvalósítást (1 Kor 10,23!) lehetővé tevő Jézus; a bűnbocsánat alapja és a 

bűn eltörlésének módja Pál apostol teológiájában (Kol 2,14; Róm 6,10; Ef 2,4-7; 1 Kor 

6,14) 

Az erkölcsi föltámadás az egyház tanításában és gyakorlatában: Jézus kereszthalála és 

feltámadása mint a bűnös állapot megszüntetésének alapja; az objektív és a szubjektív 

megváltás fogalma (a bűn végzetes hatalmának megszüntetése nem egyenlő a bűn 

lehetőségének megakadályozásával!); az egyház tagjainak élő kapcsolata a bűn végzetes 

hatalmát megszüntető Krisztussal a kiengesztelődés szentségén keresztül 

Úton a belső ember végső feltámadása felé 

Az ószövetségi nép tapasztalata Isten tisztító, megújító tevékenységének 

történelmiségéről és sikeréről (vö. Ez 36,16-29 és 37,1-14) 

Újszövetségi tanítás a virrasztásról és a belső ember tökéletessé válásának folyamatáról: 

a virrasztó és tanúságtevő élet (Mt 25,1-13 és 28,19-20); a Péter apostol lelkesedését, 



 

 

bűnét és bűnbánatát bemutató szentírási részletek elemzése; Pál apostol figyelmeztetése 

(1 Kor 10,12) és buzdító szavai (Kol 3,10) 

Az egyház tanítása a belső ember szentté válásáról: a megigazulás fogalma és folyamata 

a Róm 3,22-26 és a 2 Kor 4,16 levélrészletekből kiindulva; az elvetett búzaszem (Jn 

12,24) sorsához hasonló keresztény élet; a személyünkre vonatkozó isteni elgondolás 

Isten erejében történő megvalósításának végső célja: felkészülés az Istennel való 

találkozás leírhatatlan örömére (vö. 1 Pét 1,15-16; 1 Ján 3,1-6; Jel 19,6-9) 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény 

Az üdvtörténeti erkölcstan segítse a tanulót annak az igazságnak belátásában, hogy az Isten által 

„öröktől fogva megálmodott” személyiségünk (az éthosz) megvalósítása nem azért fontos, mert 

ennek elmaradása esetén „Isten megbüntet”, hanem azért, hogy felkészülhessünk a Vele való 

találkozás boldogságának „elviselésére”. Egyúttal azt is szívébe akarta vésni, hogy ha bűneinkkel 

szétziláljuk a bennünk levő isteni vázlatot, mindig bizalommal forduljunk Jézushoz, mert egyedül Ő 

tudja „restaurálni” Isten bennünk rejtőzködő képét. 

Ajánlott irodalom 

A II. Vatikáni Zsinat tanítása (Budapest, 1975. SZIT) 

A katolikus egyház katekizmusa (Budapest, 1994. Szent István Társulat) 

A katolikusok hite (Budapest, 1992. SZIT) 

Alszeghy Zoltán: A kezdetek teológiája (Róma, 1979. TKK) 

Biblia 

Böckle, F.: A morálteológia alapfogalmai (Bécs, 1975. OMC) 

Haag, H.: Bibliai lexikon (Budapest, 1989. SZIT) 

Häring, B.: Krisztus törvénye I. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Hãring, B.: Krisztus törvénye II. (Pannonhalma-Róma, 1997.) 

Jelenits István: Katolikus erkölcstan (Budapest, 1989. KKF) 

Király Ernő: A keresztény élethivatás (Budapest, 1982. SZIT) 

Léon-Dufour, X.: Biblikus teológiai szótár (Róma, 1976.) 

Liégé, P-A.: Krisztusi élet (Bécs, 1973. OMC) 

Mácz István: Kísértés a jóra (Budapest, 1993. SZIT) 

Rahner, K.: Mit jelent Jézust szeretni? (Budapest, 1992. Herder) 

Rahner, K., Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Somfai Béla: Bioetika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szexuális etika (Szeged, 1996. SZHF belső használatra) 

Somfai Béla: Szociális etika (Szeged, 1997. SZHF belső használatra) 

Varga Andor: Az erkölcsi élet alapjai (Róma 1978. TKK) 

Veritatis splendor (pápai enciklika, Budapest, 1994. SZIT) 

12. évfolyam 

AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJAI AZ ÉSZ FÉNYÉBEN (az üdvtörténet apológiája) 

Óraszám: heti 2 óra, évi 72 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: az üdvtörténet alapigazságait (a hit előfeltételeit) az ész természetes 

fényében (azaz csupán a történettudomány és a logikus gondolkodású filozófia segítségével) 

vizsgáljuk, és rámutatunk, hogy ezek az igazságok az emberi ész ítélőszéke előtt is megállják 

helyüket. 

b) Általános nevelési cél: a hit előfeltételeinek ésszerűségére utalva tudatosítjuk a tanulóban, hogy a 

Jézusba vetett hit nemcsak ésszerű állásfoglalás, hanem megvalósítandó feladat is (ha van 

irracionális dolog a világon, akkor ez a bűn, vagyis az emberhez közeledő Isten elutasítása). 

Témakörök 

1. témakör: Általános bevezető 



 

 

Az üdvtörténet apológiájának fogalma és célja (a katolikus tanítás hihetőségének és 

hiendőségének igazolása) 

Módszere és témái (a „praeambula fidei”) 

2. témakör: A vallás ténye és lehetősége 

Bevezetés: a vallás filozófiai fogalma 

A kereszténység előtti keleti vallások és a zsidó vallás (személyes Isten; a messiási 

eszme) 

A keresztény vallás megkülönböztető jegyei (miért vagyok keresztény?) 

A vallás fogalma és lehetősége a katolikus egyház önértelmezésében: a vallás fogalma 

(különféle megközelítések); a vallás alapja: az ember nyitottsága a Végtelenre (háttéri 

tapasztalat) és Isten léte (istenérvek, vö. filozófia); az „egy Isten - sok vallás” 

problémája 

3. témakör: A Krisztus-esemény bizonyossága 

Bevezetés: a (transzcendens-immanens) Krisztus-esemény fogalma és 

igazolhatóságának problémája 

Jézus történetisége pogány és zsidó források alapján 

A Krisztus-esemény történetileg igazolható „oldala” a sajátos műfajokban 

megfogalmazódó újszövetségi könyvek alapján: a hittel és szeretettel megfestett 

irodalmi portrékból jobban ismerjük a történeti Jézust, mintha csupán fényképeink 

volnának róla; Jézus életének főbb adatai; Jézus messiási és isteni öntudatának ténye; 

Jézus csodái mint isteni mivoltának jelei 

A Krisztus-esemény az egyház kritikai reflexiójában: Jézus feltámadásának 

„igazolhatósága” a nagypéntek és az első pünkösd közötti szakadék problémájából 

kiindulva; a feltámadt Krisztussal való találkozás lehetősége a bibliai szövegek helyes 

értelmezése alapján (Emmausz) 

4. témakör: Az egyház jézusi alapítása és szükséges volta 

Az egyház fogalma a katolikus egyház önértelmezése (azaz a II. vatikáni zsinat tanítása) 

alapján 

Az egyház ószövetségi gyökerei 

Az egyház jézusi eredetének ténye és szükséges volta az újszövetségi iratok alapján 

Az önmagát igazoló egyház a történelemben: az egyháznak mint hierarchikus 

intézménynek létrejötte, létjogosultsága és a pápai primátus igazolhatósága; az egyház 

négy ismertetőjegye és a katolikus egyház; az egyház szükséges volta és „az egyházon 

kívül nincs üdvösség” elv értelme 

5. témakör: A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye 

A kinyilatkoztatás (és a sugalmazás) fogalma, módjai és lehetősége (az ember mint „az 

Ige hallgatója”) 

Az ószövetségi kinyilatkoztatás ténye (a zsidóság történelmi tapasztalata; az ószövetségi 

könyvek sugalmazottságának kérdése; az ószövetségi iratok és a mítoszok különbsége) 

Jézus mint hitet eredményező és feltételező Kinyilatkoztatás (az önmagát 

Kinyilatkoztatásnak tekintő Jézus és történetileg ellenőrizhető hatása; az újszövetségi 

iratok sugalmazottságának és megbízhatóságának kérdése; az újszövetségi vallási 

drámák és a mítoszok különbsége) 

Az egyház mint a kinyilatkoztatás tévedhetetlen hirdetője (az egyház 

tévedhetetlenségének fogalma; a tanítóhivatal fogalma) 

6. témakör: Összefoglalás 

Alapkövetelmény 

Az üdvtörténet racionális és kritikus vizsgálata vezesse rá a tanulót arra, hogy a Jézusba vetett hit 

ésszerű engedelmesség, mert a hit előfeltételei (Isten léte, az ember nyitottsága Istenre; Jézus 

történetisége és feltámadása; az egyház jézusi eredete és a kinyilatkoztatás ténye) az emberi ész ítélete 

alapján is hitelre méltó előfeltételek. S ha hitelre méltóak, hitre, elfogadásra szólítják az embert. 



 

 

Ajánlott irodalom 

A dogmatika kézikönyve I-II. (Bp., 1996-97. Vigilia) 

A vallás a fundamentális teológia szempontjából (Várnai Jakab összeállítása, Szeged, 1992. Agapé) 

Alapvető egyháztan (szöveggyűjtemény, Szeged, 1994. Hittud. Főiskola) 

Biblia 

Az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai (Bp., 1997. Örökmécs) 

De Rosa, G.: Vallások, szekták és a kereszténység (Budapest, 1991. SZIT) 

Dei Verbum, Lumen Gentium, Ad Gentes, Nostra Aetate (zsinati dokumentumok) 

Előd István: Vallás és egyház (Budapest, 1981. SZIT) 

Gál Ferenc: Dogmatika I-II. (Budapest, 1990. SZIT) 

Gánóczy Sándor: Az egyház (Róma, 1980. TKK) 

Hardy Gilbert: Vallásbölcseleti bevezetés (Róma, 1977. TKK) 

Kasper, W.: Jézus a Krisztus (Vigilia Kiadó, 1996) 

Koncz Lajos: A Krisztus-esemény (Budapest, 1980.) 

Kránitz M. – Szopkó M.: Teológiai kulcsfogalmak szótára (Bp., 2001- SZIT) 

Lukács László: Alapvető hittan (Budapest, 1989. KKF) 

Mítosz és kinyilatkoztatás (Várnai Jakab szerkesztésében, Szeged, 1993. Hittud. Főiskola) 

Nyíri Tamás: Ki ez az ember? (Budapest, 1976. SZIT) 

Rahner, K.: A hit alapjai (Budapest, 1985. Hittud. Akadémia) 

Rahner, K.: Az Ige hallgatója (Budapest, 1991. Gondolat) 

Rahner, K.-Vorgrimler, H.: Teológiai kisszótár (Budapest, 1980. SZIT) 

Sesboüé, B.: Krisztus pedagógiája (Vigilia Kiadó, 1997) 

Tarnay Brunó: Jézus Krisztus Isten Kinyilatkoztatása (Budapest, 1989. Hittud. Akad.) 

Tarnay Brunó: Katolicizmus és kultuszok (Pannonhalma, 1992. Bencés) 

Turay Alfréd: Istent kereső filozófusok (Budapest, 1993. SZIT) 

Várnai Jakab szerkesztésében: A kinyilatkoztatás (Szeged, 1995. Hittudományi Főiskola) 

13. évfolyam 

FIATAL FELNŐTTEK LELKI NEVELÉSE 

Óraszám: heti 1 óra, évi 31 óra 

Cél- és feladatrendszer 

a) Általános oktatási cél: a hit nem csak gyerekeknek és öregeknek való. 

b) Általános nevelési cél: hitemet megélve is lehetek teljes értékű, boldog felnőtt – sőt, igazán csak 

így lehetek az! 

Témakörök 

Általános bevezető 

Mi vagyunk az egyház 

Etikai kérdések 

Értékvesztett világ? 

Tudni kell nemet mondani 

Te is tudsz segíteni! 

 

5 0612 12 02 INFORMATIKAI RENDSZER- ÉS ALKALMAZÁSÜZEMELTETŐ 

TECHNIKUS 

3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza 

a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási 

formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is 



 

 

foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során 

alkalmazni tud.    

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra  

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez.  

3.1.1.6 A tantárgy témakörei  

3.1.1.6.1 Álláskeresés  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága   

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka  

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése  

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  



 

 

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 

munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

3.1.1.6.4 Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén)  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   62 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra  

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a 

kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, megértsék 

egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli 

terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék 

az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt 

tudjanak formálni.  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében 

elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a főbb igeidők 

ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset 

is alkalmazva gyakorolja.  

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek   

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek,  

képességek  
Ismeretek  

Önállósá

g és  

felelősség 

mértéke  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános  és 

szakmához   

kötődő digitális 

kompetenciák  



 

 

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, 

állásokat hirdető 

vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására

, erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni.  

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz.  

Ismeri az 

önéletrajz típusait, 

azok tartalmi és 

formai 

követelményeit.  

Teljesen 

önállóan  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, 

pl. Europass 

CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet 

ír, melyet a 

megpályázandó 

állás 

sajátosságaihoz 

igazít.  

Ismeri a 

motivációs levél 

tartalmi és formai 

követelményét, 

felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven.  

Teljesen 

önállóan  

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével 

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát.  

Teljesen 

önállóan  

Digitális 

formanyomtatványo

k kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, emailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  



 

 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során.  

Ismeri az 

állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik.  

Teljesen 

önállóan  

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni.  

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetése

k során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 

válaszokat ad.  

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen 

önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen 

önállóan  
  

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

főbb elemeit, 

leggyakoribb 

idegen nyelvű  

kifejezéseit. A 

munkaszerződések

, munkaköri 

leírások szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.2.1.6 A tantárgy témakörei  

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját 

végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az 

álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel 

kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  



 

 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk 

(íráskészség).   

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja 

a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 

telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során 

elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó 

internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás 

utáni értés).   

3.2.1.6.4 Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni 

az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 

kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek (hallás 

utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés 

is fejleszthető.   

 

3.3A jelen és a jövő infokommunikációja megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 252 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Atanulási terület célja kettős. Egyrészt pályaorientációs céllal, népszerű tudományos stílus-ban nyújt 

átfogó képet az informatika és a távközlés területéről, a mindennapi életünket meg-határozó 

legfontosabb infokommunikációs technológiákról és az azokhoz kapcsolódó munka-körökről, 

másrészt elmélyíti azokat az informatikai eszközhasználati készségeket, amelyeket a tanulók 

azáltalános iskolából hoztak magukkal. A tanulási terület bemutatja a jelent és a jövőt meghatározó 



 

 

legfrissebb informatikai technológiákatis (virtualizáció, felhőtechnológiák, mes-terséges 

intelligencia stb.). 

3.3.1 Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy 108 óra 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulási terület kizárólag az informatikai és távközlési alapok tantárgyat tartalmazza, így a tantárgy 

célja megegyezik a tanulási terület tartalmi összefoglalójában megadott célokkal. 

Az elméleti anyag elsajátítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül valósul meg. A tananyag 

kisebb részekre tagolódik, és minden részhez példák, gyakorló feladatok tartoznak. 

Az elméleti rész időszükséglete: 20%, a gyakorlati rész időszükséglete: 80% 

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-natkozó 

speciális elvárások 

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti tartalom: a 9. évfolyamos kerettanterv komplex természettudomány tantár-gyának 

elektromosság, mágnesesség témaköre 

Szakmai tartalom: az egyenáram fogalma; az Ohm-törvény alkalmazása; az elektromos energia és 

teljesítmény fogalma 

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.3.1.6 A tantárgy témakörei 

3.3.1.6.1 Bevezetés az elektronikábaA tantárgy oktatásának alapvető célja azoknak az ismereteknek 

a megalapozása, gyakor-latba ültetése, amelyek képessé teszik a tanulót arra, hogy megértse a 

szakmájában előfor-duló elektronikai alkatrészek alkalmazásának célját és működési elvét. A tanuló 

a tantárgy tanulása során biztos alapokat szerez alapvető elektronikai kapcsolások értelmezéséhez, 

valamint adott probléma és a megoldásához vezető út felismeréséhez. Atéma feldolgozása során a 

tanulók megismerik a környezeti jellemzők számítógépes megfigyelésének lehető-ségeit, az adott 

jelenséghez megfelelő érzékelők kiválasztásának szempontjait. Jártasságot szereznek a számítógépes 

mérésekben, valamint megismerkednek a virtuális műszerek fel-építésével és alkalmazásával. A 

foglalkozássorozat vége felé megjelenő, közvetlenül ki-próbálható kísérletek az adatátviteli technikák 

megismerését készítik elő, amikről a tanulók a későbbiekben tanulnak majd. Ebben a tanulási 

egységben nem az a cél, hogy a diákok megismerjék az alkalmazott elektronikai alkatrészek 

működésének fizikai alapjait, hanem hogy megtapasztalják, léteznek bizonyos elektronikai 

építőelemek, amelyek segítségével a környezet paraméterei mérhetők, vagy amelyek befolyásolni 

tudják a környezet jellemzőit. Az elsődleges cél az alkotás, a megtapasztalás, a vizsgálódás. A mért 

adatok értelmezési, kiértékelési képességének kialakulása, a következtetések levonása megalapozza 

további szakmai tanulmányaikat. A tantárgy oktatásának fontos feladata az is, hogy fejlessze a ta-

nulók problémamegoldó készségét, kialakítsa bennük az új ismeretek megszerzése iránti igényt és az 

azok elsajátításához szükséges készségeket. Minden témakört –még az alap-ismereteket is –célszerű 

méréssel szemléltetni, hogy a tanulók átlássák a feldolgozandó téma gyakorlati jelentőségét és 

kapcsolatát a választott szakmával. 

A tanulók megismerkednek alap áramköri elemekkel (ellenállás, kondenzátor, tranzisztor, LED stb.) 

ezekből előre elkészített (próba) panelen egyszerűbb áramköröket építenek for-rasztásos 

technológiával. Ezen áramkörökön végeznek méréseket bizonyítva az elektronika alaptörvényeit. 

A tananyag kifejtése során jól alkalmazhatók a National Instruments iskolák számára elér-hető 

hardver-, illetve szoftvereszközei, a tematika is ezekhez igazodik. A feldolgozási egy-ségek azonban 

csak minták, szabadon átültethetők Raspberry Pi, Arduino környezetre és az ezekhez kapható 

készletekre. A mintaként kidolgozott tematika segíti a tanulókat, hogy iparban is alkalmazott 

megoldásokat ismerhessenek meg. 

A mintatematika szerint haladva minden foglalkozás esetében szükséges eszközök az osz-tálytermi 

LabVIEW-fejlesztő és -futtató környezet, diákonként egy myDAQ hardver és szenzorkészlet, 

csavarhúzó, multiméter. A foglalkozási egységek hozzájárulnak a munka-erőpiacon elvárt készségek 

kialakulásához, a szakmai szókincs, valamint a csapatmunkára való képesség fejlődéséhez. 



 

 

A tanulók megismerkednek a jelek, jelhordozók szerepével, a jelek megjelenési formáival, a 

jelkondicionálás szükségességével. Megismerik a villamos feszültség fogalmát és feldol-gozását, a 

nem villamos jelek elektronikus feldolgozhatóságát, a jelátalakítók szerepét. Megtanulnak 

információs egységet létrehozni és vezetékes formában továbbítani. Megis-merik a vezeték nélküli 

jelátvitel lehetőségét, a vivőfrekvencia szerepét. Az adatmegjelení-tők alkalmazásával megtanulják 

értelmezni a beolvasott jelek alakját, a változások jellem-zőit, és következtetéseket tudnak levonni a 

környezeti jellemzők változásait követő jelala-kok alapján. 

A témakörhöz az alábbi eszközök használata javasolt: felszerelt és internet-hozzáféréssel rendelkező 

számítógéplabor (aktív tábla, számítógép, projektor), amelyben rendelkezésre állnak a témakör 

tanításához szükséges szoftverek (LabVIEW), valamint a vonatkozó hardverelemek (myDAQ, 

szenzorkészlet, csavarhúzó, multiméter). Arduino valamint RaspberryPI esetén az eszköz honlapján 

megtalálható, szabadon letölthető fejlesztői kör-nyezetek, valamint az eszközhöz kapható kit szerelési 

egységcsomagok. 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

Egyszerűbb áramkör építése: 

‒Forrasztóállomás megismerése, a forrasztás eszközei 

‒Egyszerűbb áramkör építése próbapanelen 

‒Paraméterek mérése multiméterrel 

Bevezetés a LabVIEW grafikus programozásba: 

‒A hőmérő szenzor bemutatása, a számítógépes mérés elvégzése, a mérőszoftver elemeinek 

értelmezése, a jelváltozások megfigyelése 

‒A méréshez szükséges hardverelemek és azok feladatának megismerése 

‒A javasolt elektronikus tananyagtartalmaknál felsorolt webcastok megtekintése (Bevezetés a 

myDAQ használatába) 

A LabVIEW környezet megismerése: 

‒A VI felépítése 

‒Adattípusok, adatvezetékek 

‒Matematikai műveletek 

‒Control, Indicator szerepe 

‒„Hello World!” típusú program készítése, futtatása (két szám összegének meghatá-rozása, téglalap 

kerületének, területének kiszámítása) 

‒Egyszeres lefutás összevetése az iparban alkalmazott LOOP-megvalósítással 

‒VI indítása, STOP funkció 

A grafikus programfejlesztés építőelemei: 

‒Algebrai műveletek 

‒Relációk 

‒Logikai műveletek 

‒Különféle LOOP-ok 

‒Elágazások, a SELECT-, illetve a CASE-szerkezetek 

‒Numeric Control, Boolean Indicator 

‒Waveform Chart, Waveform Graph 

Mérés a myDAQ használatával: 

‒Hőfokfüggő ellenállás alkalmazása 

‒Fotoellenállás alkalmazása 

‒Audiobemenet alkalmazása 

‒Analóg-, illetve digitális jelek a műszaki gyakorlatban 

‒Időzítési lehetőségek 

Jelkondicionálás: 

‒Filter 

‒Express VI-ok 

‒Pulzusmérő létrehozása 

Virtuális mérőműszerek működtetése: 



 

 

‒Audio input, audio output használata 

‒Gyorsulásmérő alkalmazása 

‒Mintavételi frekvencia megváltoztatása 

‒A myDAQ alkalmazása multiméterként 

‒Prezentáció 

Projektfeladatok: 

Javasolt, hogy a tanulók párban,esetleg háromfős csoportokban dolgozzanak,és a csapa-tok más-más 

projektfeladatot kapjanak. 

Lehetséges projekttémák: 

‒Hőmérséklet-szabályzás (hőmérő, valamint ventilátor alkalmazása) 

‒Termodinamikai egyensúly megfigyelése 

‒Erőmérés (rezisztív szenzor a szenzorcsomagban) 

‒Súrlódási együttható meghatározása lejtő segítségével 

‒Gépek rezgése (gyorsulásmérő alkalmazásával) 

‒Alkonykapcsoló 

‒Egyenletes-, illetve gyorsuló mozgás paramétereinek vizsgálata (optikai érzékelő a 

szenzorcsomagban) 

‒Hangsebesség mérése mikrofonnal (myDAQ-hoz csatlakoztatható mikrofon a szen-zorcsomagban) 

‒Különféle színű tárgyak válogatása reflexiós optikai érzékelővel (érzékelő a szen-zorcsomagban) 

‒Savas, lúgos kémhatású oldatok vizsgálata indikátorfolyadékkal, optikai érzékelő-vel 

3.3.1.6.2 A PC részei, PC szét- és összeszerelése, bővítése 

A témakörbena tanulók áttekintik a számítógépek és mobileszközök, főbb perifériák és 

adathordozókfelépítését. A témakör elsajátítása után a tanuló: 

‒Ismeri a számítógép általános felépítését, a számítógépházak, tápegységek, alap-lapok, 

processzortípusok, foglalatok jellemzőit, tulajdonságait. 

‒Ismeri a CPU-típusokat (RISC, CISC), a tokozási módokat,a processzor hűtési módszerét. 

‒Ismeri a memóriák fő típusait (RAM, ROM) és altípusaikat. Képes felismerni a különböző 

memóriamodulokat (DIP, SIMM, DIMM, SODIMM). 

‒Fel tudja sorolni a fontosabb illesztőkártya-típusokat (hálózati, audio, video stb.) és alaplapi 

csatlakozási felületeiket (PCI, AGP stb.). 

‒Ismeri a háttértárak típusait, a merevlemezek és SSD-k csatolófelületeit; a mágne-ses és félvezető 

elven működő tárolókat; a redundáns adattárolás fogalmát, képes a fontosabb RAID-verziók 

működésének megértésére. 

‒Fel tudja sorolni az optikai meghajtók típusait és azok fontosabb jellemzőit. 

‒Képes felismerni a portok és csatlakozók típusait és csatlakoztatni a megfelelő eszközöket, meg 

tudja különböztetni a belső és külső kábeltípusokat. 

‒Tudja a BIOS és az UEFI feladatát, képes azok beállítására és jelszóval való vé-delmére. 

‒Képes a gép firmware-ének frissítésére. 

‒Képes a speciális célú számítógépes rendszerek (CAD/CAM, virtualizáció, játék, HTPC) 

jellemzőinek felsorolására, ezek alapján az adott célra megfelelő hardver kiválasztására. 

‒Ismeri a vastag-és vékonykliensek közti különbségeket, valamint a hálózati adat-tároló eszközök 

(NAS-ok) célját. 

‒Képes a számítógép szakszerű szétszerelésére, az ehhez szükséges szerszámok ki-választására és 

használatára. 

‒Képes a pontos számítógép-konfiguráció meghatározására, a megfelelő alkatrészek kiválasztására. 

‒Ismeri a számítógép szakszerű összeszerelésének folyamatát, és el is tudja végezniazt. 

‒Képes memória és tárhely bővítésére asztali számítógépben és laptopban. 

‒Tudja, hogyanlehet számítógép-alkatrészeket cserélni, frissíteni a hardverkomponenseket. 

‒Ismeri a szünetmentes tápegységek (UPS) célját, típusait, és képes UPS üzembe helyezésére. 

3.3.1.6.3Megelőző karbantartás és hibakeresés 



 

 

A témakörben a tanulók a hardveres és szoftveres karbantartásról, illetveazalapvető hibaelhárításról 

tanulnak, ésmegismerkednek a legfontosabb munka- és környezetvédelmi ismeretekkel. A témakör 

elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van a megelőző karbantartás céljával, jelentőségével. 

‒Képes alkatrészek, perifériák szakszerű tisztítására, pormentesítésére a megfelelő eszközökkel. 

‒Ismeri a számítógépek működésének környezeti feltételeit, a hőmérséklet és a páratartalom hatását 

a számítógép működésére. 

‒Képes szoftveres karbantartási feladatok elvégzésére: az operációs rendszer frissítésére, víruskereső 

adatbázisának naprakészen tartására, nem használt alkalmazások törlésére, lemezek 

hibaellenőrzésére. 

‒Ismeri és alkalmazza a hibakeresési folyamat lépéseit, képes a kézenfekvő problé-mák kiszűrésére. 

‒Képes speciális karbantartásra és hibakeresésre mobileszközöknél és nyomtatóknál 

‒Ismeri és alkalmazza az általános munkabiztonsági előírásokat, szabályokat. 

‒Tisztában van a számítógépek és nyomtatók szerelésének érintésvédelmi irányelveivel. 

‒Ismeri a tűzvédelmi irányelveket, képes elektromos tüzek oltására. 

‒Tisztában van az elektrosztatikus kisülés (ESD) veszélyeivel, a védekezés lehetőségeivel. 

‒Ismeri a tápfeszültség anomáliáit és veszélyeit, képes túlfeszültség-védelmi eszközök használatára. 

‒Ismeri a számítógép-részegységek biztonságos megsemmisítésének célját és módozatait, valamint a 

lehetséges újrahasznosítási lehetőségeket. 

3.3.1.6.4 Laptopok és más eszközök tulajdonságai, hibakeresés 

A témakörben a tanulók a laptopok és más mobileszközök (pl. okostelefonok) jellemzőivel, 

felépítésével, alapszintű beállításaival és hibaelhárításával kapcsolatos ismereteket sajátítanak el. A 

témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a hordozható eszközök típusait (laptop, okostelefon, tablet, e-book-olvasó stb.). 

‒Fel tudja sorolni a laptopok összetevőit, megjelenítőeszközeit és hogy miben különböznek az asztali 

gépekétől. 

‒Ismeri a laptopon található bővítőhelyeket, képes memóriabővítés elvégzésére. 

‒Képes a laptopok felhasználó, illetve szerviz által cserélhető alkatrészeinek megkülönböztetésére. 

‒Ismeri a dokkolóállomás és a portismétlő funkciót, képescsatlakoztatni és használni azokat. 

‒Ismeri az energiagazdálkodási beállítások célját és képes azok konfigurálására. 

‒Tudja, milyen vezeték nélküli csatlakozási módok léteznek, és képes használni azokat. 

‒Meg tudja különböztetni az okostelefonok részegységeit, azok vezetékes és vezeték nélküli hálózati 

csatlakozási lehetőségeit. 

‒Fel tudja sorolni az ismertebb viselhető és egyéb okoseszközöket, valamint azok jellemzőit. 

3.3.1.6.5 Nyomtatók és egyéb perifériák 

A témakörben a tanulók a nyomtatók típusaival, jellemzőivel, telepítésével és beállításaival 

ismerkednek meg, és képet alkotnak atovábbi ki- és beviteli perifériákról is. A témakör elsajátítását 

követően a tanuló: 

‒Fel tudja sorolni a hagyományos és a modern beviteli eszközöket, és képes azok használatára. 

‒Ismeri a nyomtatók típusait, működési elvét, és össze tudja hasonlítani azokat. 

‒Képes lapolvasásra és nyomtatásra multifunkciós nyomtatókkal. 

‒Képes nyomtatókat és lapolvasókat telepíteni, beállítani és hálózaton megosztani. 

‒Ismeri a nyomtatószerverek alkalmazási lehetőségeit, és használni is tudja azokat. 

‒Képes a nyomtatók teljesítményének javítására szoftveres beállításokkal, valamint 

memóriabővítéssel. 

‒Ismeri a virtuális nyomtatókat és képes azok használatára, valamint ismeri a 3D nyomtatók 

működési elvét. 

‒Fel tudja sorolni a szkennerek típusait, tisztában van a működési elvükkel, és képes dokumentumok 

beolvasására. 

‒Ismeri a megjelenítők típusait, paramétereit és alapvető működési elvét. 

‒Ismeri a virtuális valóság (VR és AR) megjelenítőeszközeit. 

‒Ismeri a hangeszközök beállításait, a hangszórók csatlakoztatási módját. 



 

 

3.3.1.6.6 Virtualizáció és felhőtechnológiák 

A témakör feladata, hogy megismertesse a tanulókat a virtualizáció céljávalés megvalósítási 

módjaival, valamint a felhőtechnológiákkal (cloud computing). A témakör elsajátítását követően a 

tanuló: 

‒Ismeri a virtualizáció célját, fel tudja sorolni előnyeit a dedikált szerveres telepítési móddal szemben. 

‒Tudja, mi a különbség a szerver- és kliensoldali virtualizáció között. 

‒Ismeri a hypervisor jelentését, meg tudja különböztetni az 1-es és 2-es típusú hypervisort, és tud 

példákat mondani rájuk. 

‒Tudja, milyen erőforrásigényt jelent a virtualizáció megvalósítása. 

‒Képes virtuális gép telepítésére valamilyen elterjedt virtualizációs programban (pl. Virtualbox, 

VMWare): be tudja állítani a virtuális hardver paramétereit, és képes image-fájlból operációs 

rendszert telepíteni. 

‒Ismeri a konténer fogalmát, tudja, hogy miben különbözika virtuális gépektől, képes konténert 

indítani és leállítani valamilyen elterjedt módszer (pl. Docker) segítségével. 

‒Ismeri a számítási felhő (cloud computing) fogalmát, és tudja, hogy mire használható. 

‒Fel tudja sorolni a gyakoribb felhőszolgáltatások (SaaS, PaaS, IaaS) jellemzőit, tud rájuk példát 

mondani, és használni is képes azokat (pl. Office365, Gmail, Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.). 

‒Ismeri a felhőmodelleket (privát, publikus, hibrid), azok jellemzőit, és konkrét példákat tud mondani 

a használatukra. 

3.3.1.6.7 Windows telepítése és konfigurációja 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a Windows operációs rendszer jellemzőivel, 

telepítési módozataival, valamint a napi használathoz szükséges konfigurálásával. A témakör 

elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri az operációs rendszer fogalmát, fel tudja sorolni annak feladatait. 

‒Tudja, milyen típusú operációs rendszerek léteznek, ismeri a GPL, multiuser, multitask fogalmát. 

‒Tudja, mi a különbség a GUI és CLI felhasználói felületek között, ésképes azok használatára. 

‒Tudja, milyen szempontok alapján lehet kiválasztani adott célnakmegfelelő operációs rendszert. 

‒Ismeri a partíció fogalmát, típusait, tud adott séma alapján merevlemezt particionálni. 

‒Ismeri a fontosabb fájlrendszerek (FAT, NTFS, ext2/3/4) tulajdonságait, esetleges korlátait, és képes 

adott fájlrendszert létrehozni a lemezen. 

‒Képes az operációs rendszerek hardverkövetelményeinek meghatározására. 

‒Képes az operációs rendszer hardverkompatibilitásának ellenőrzésére. 

‒Képes telepíteni aWindows operációs rendszert telepítőmédiumról (DVD, pendrive). 

‒Képes meghajtóprogramokat telepíteni adott hardvereszközhöz, képes azokat frissíteni, esetlegesen 

letiltani. 

‒Képes frissítések és hibajavító csomagok telepítésére az operációs rendszerhez, tudja kezelni a 

Windows Update-et. 

‒Képes az operációs rendszer verziófrissítésére (upgrade), a felhasználói adatok más gépre való 

költöztetésére. 

‒Ismeri a Windows lemezkezelési lehetőségeit, a lemezkezelő alkalmazást, illetve a 

lemezkarbantartási műveleteket (töredezettségmentesítés, hibaellenőrzés). 

‒Képes multiboot rendszerek beállítására többféle operációs rendszer indításához ugyanazon a gépen. 

‒Ismeri a Windows speciális telepítési módjait, pl. unattended mód 

‒Ismeri a lemezklónozás célját, képes kezelni valamilyen klónozó programot (pl. Clonezilla). 

‒Ismeri a Windows betöltési folyamatát, képes váltani a betöltési módok között rendszerindításkor. 

‒Képes alkalmazások és folyamatok indítására, leállítására, adataik lekérdezésére a Feladatkezelő 

használatával. 

‒Képes alkalmazások, programok telepítésére és eltávolítására. 

‒Ismeri a fájlkezelési műveleteket az Intéző segítségével, illetve parancssorból. 

‒Képes konfigurálási műveletek elvégzésére a Vezérlőpultban és a Gépházban található beállítások 

segítségével. 

‒Képesfelhasználói fiókokat hozzáadni, törölni, típusukat megváltoztatni és beállítani a jelszavakat. 



 

 

‒Képes illesztőprogramok frissítésére az Eszközkezelő használatával. 

‒Képes konfigurálni a területi és nyelvi beállításokat. 

‒Képes az Eseménynapló segítségével adatokat keresnieseményekről, és képes felhasználni ezeket 

hibakereséshez. 

‒Tudja monitorozni a rendszer erőforrásait, képes szolgáltatások indítására és leállítására. 

‒Ismeri a regisztrációs adatbázis célját, és képes abban beállításokat végezni a Regedit programmal. 

‒Felismeri a CLI jelentőségét, és képes parancssori eszközöket használni a gyakoribb feladatokra 

(fájlműveletek, hálózatkezelés, felhasználókezelés stb.). 

3.3.1.6.8 A dolgok internete 

A témakör célja az IoT (dolgok internete) fogalmának és gyakorlati megvalósítási lehetőségeinek 

bemutatása. A témakörelsajátításátkövetően a tanuló: 

‒Ismeri az IoT fogalmát, alkalmazási lehetőségeit, a szenzorok, mikrokontrollerek és 

beavatkozóelemek különböző típusait. 

‒Képes prototípus készítésére a megvalósítandó IoT-projekthez. 

‒Ismeri a Big Data és az automatizáció fogalmát. 

‒Képes egyszerű IoT-projektek szimulációjára (Packet Tracerben) és megvalósítására valós 

eszközökkel (Arduino, Raspberry Pi). 

3.3.2 Informatikai és távközlési alapok II. tantárgy  144 óra 

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának fő célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a hálózati alapfogalmakkal, és 

képesek legyenek otthoni vagy kisebb vállalati hálózatok alapszíntű telepítésére és beállítására. A 

tárgy kitér az IT-biztonság, valamint a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia területére, valamint 

a Linux operációs rendszer alapszintű használatára is. 

A tanulók részegységenként, közvetlenül gyakorlati példákon keresztül sajátíthatják el az el-méleti 

tananyagot. 

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Közismereti tartalom: Matematika – Számrendszerek témakör 

Szakmai tartalom: Informatikai és távközlési alapok I. témakörei (Megelőző karbantartás és 

hibakeresés; Laptopok és más eszközök tulajdonságai, hibakeresés; Windows telepíté-se és 

konfigurációja) 

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.3.2.6 A tantárgy témakörei 

3.3.2.6.1 Gépi tanulás, neuronhálózatok, mesterséges intelligencia 

A témakör célja a gépi tanulásés a mesterséges intelligencia (AI) jellemzőinek, aktuális helyzetének 

és felhasználási módjainak bemutatása. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a mesterséges intelligencia (AI) fogalmát, rövid történetét. 

‒Tudja, mit jelent a gépi tanulás, és fel tud sorolni példákat az alkalmazására (beszéd- és 

alakfelismerés, célzott reklámok stb.). 

‒Ismeri a neuronhálózatok fogalmát, kapcsolódását a gépi tanuláshoz. 

‒Ismeri a gépi látás segítségével megoldható problémákat, a gépilátás-rendszerek összetevőit. 

3.3.2.6.2 Informatikai és távközlési hálózatok napjainkban 

A témakör célja annak bemutatása, mire használhatók a távközlési hálózatok, illetve mi-lyen aktuális 

és várható trendek figyelhetők meg ezen a területen. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van a hálózat fogalmával, céljával. Ismeri a hálózatoklegfontosabb alkotóelemeit. 

‒Tisztában van a hálózatok mindennapjainkra gyakorolthatásával. 

‒Ismeri a fizikai és logikai topológia fogalmát, jellemzőit. Képes megkülönböztetni egymástól a 

fizikai és a logikai topológiát. Tudja értelmezni a topológiai ábrákat. 



 

 

‒Ismeri a LAN-okban használható logikai topológiákat (sín, gyűrű, fa, csillag, kiterjesztett csillag) és 

ezek jellemzőit. Tisztában van a különböző topológiák előnyeivel és hátrányaival. 

‒Tudja, mi szükséges az internethez való kapcsolódáshoz, képes csatlakozni a helyi hálózathoz és az 

internethez. 

‒Tisztában van napjaink hálózati trendjeivel (BYOD, SDN stb.). 

‒Tisztában van a hálózatokat érő fenyegetések és támadások veszélyeivel, érti a hálózatbiztonság 

szerepét, jelentőségét. 

3.3.2.6.3 Hálózati protokollok és modellek, végponti eszközök hálózati beállítása 

A témakör célja, hogy a tanuló megismerje a leggyakrabban használt hálózatieszközöket és a 

rétegmodelleket, az átviteli közegek jellemzőit, valamint képes legyen Ethernet-kábel készítésére. A 

témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a kommunikációs szabályok jelentőségét, szerepét. Tisztában van a protokollok 

jelentőségével, szükségességével. 

‒Ismeri a referenciamodellek szerepét. 

‒Tisztában van az OSI-modell jelentőségével, ismeri annak rétegeit, és a rétegek szerepét. 

‒Tisztában van a TCP/IP-modell jelentőségével, ismeri annak rétegeit, és a rétegek szerepét. 

‒Képes az OSI-és TCP/IP-modell egymásnak való megfeleltetésére. 

‒Ismeri az adatbeágyazás fogalmát, szerepét. Tisztában van azzal, hogyan történik a helyi és a távoli 

erőforrások elérése a rétegmodellben. 

‒Ismeri a fizikai réteg szerepét, feladatát. Tisztában van az adatok fizikai közegen történő átvitelének 

lehetőségeivel. 

‒Ismeri a jelek továbbítási módjait (szinkron, aszinkron), a sávszélesség, az átbocsátóképesség és a 

késleltetés fogalmát. Képes végberendezésen a pillanatnyi átbocsátóképesség lekérdezésére. 

‒Tisztában van a vezetékes hálózatban használható közegekkel (rézalapú, optikai kábelek), és ismeri 

ezek jellemzőit. 

‒Tudja, hogy miért van szükség keresztkötésű és egyeneskötésű Ethernet-kábelre. Képes 

megállapítani, hogy adott eszközök között melyik típusú kábel (keresztkötésű, egyeneskötésű) 

használata szükséges. 

‒Ismeri a TIA/EIA-568-A és a TIA/EIA-568-B színsorrendet, és ezek alapján képes keresztkötésű és 

egyeneskötésű Ethernet-kábel készítésére. 

‒Ismeri a vezeték nélküli átviteli közegeket, és ezek jellemzőit, felhasználási területüket. 

‒Képes vezetékes és vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatnia végberendezést. 

‒Ismeri a decimális, bináris és hexadecimális számrendszert, és képes az ezen számrendszerek közti 

átváltásra. 

3.3.2.6.4 Kapcsolás Ethernethálózatokon, a kapcsoló alapszintű beállítása 

A témakör feldolgozásával a tanulók megismerik az adatbeágyazás menetét, az Ethernet-technológia 

jellemzőit és a kapcsolók működési elvét. Cél, hogy elsajátítsák legalább egy terminálemulációs 

szoftver használatát, és elvégezzék a második rétegbeli kapcsoló alapkonfigurációját. A témakör 

elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van az adatbeágyazás fogalmával, működésével. 

‒Képes az adatbeágyazás vizsgálatára adatforgalom elfogására alkalmas szoftver segítségével. 

‒Ismeri az Ethernet-technológia jellemzőit, működési elvét, tisztában van az Ethernet-keret 

felépítésével. 

‒Képes az Ethernet-keret fejlécelemeinek azonosítására, elfogott keret esetén adatforgalom 

elfogására alkalmas szoftverrel. 

‒Tisztában van a MAC-cím jelentőségével, szerepével, felépítésével. 

‒Képes a végberendezés hálózatikártya-információinak megjelenítésére, MAC-címének lekérdezése. 

‒Tisztában van a félduplex és a teljes duplex kommunikáció működésével. 

‒Ismeri a kapcsoló felépítését, képes felismerni a kapcsoló összetevőit. 

‒Tisztában van a kapcsoló feladatával, jelentőségével, működési elvével. 

‒Ismeri a MAC-tábla fogalmát, szerepét. Tudja, hogyan kerülnek a bejegyzések a kapcsoló MAC-

táblájába. 



 

 

‒Ismeri a kapcsoló továbbítási módjait, tisztában van az elárasztásos továbbítás fogalmával, 

működésével. 

‒Érti a MAC-táblában található bejegyzéseket, a MAC-tábla tartalma alapján képes eldönteni, hogy 

a kapcsoló mely portjain továbbítja az adott keretet. 

3.3.2.6.5 A hálózati réteg, IPv4-es és IPv6-os címzés, a forgalomirányító alapszintű beállítása 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hálózati réteg feladatát és a logikai címzés szerepét; 

az IPv4-címek szerkezetét, jellemzőit. Megértsék a címmeghatározó protokollok működését IPv4-

környezetben és képesek legyenek a címmeghatározó folyamat üzeneteinek azonosítására, 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftver használatával. Átlássák az alhálózatok kialakításának 

lépéseit, és képesek legyenek adott méretű alhálózatok kialakítására. Forgalomirányítási 

alapismereteketszerezzenek, értelmezni tudják az irányítótábla bejegyzéseit IPv4-környezetben. 

Megismerjék a forgalomirányítók működését, szerepét, el tudják végezni a forgalomirányító 

alapkonfigurációját. Tisztában legyenek az alapértelmezett átjáró szerepével, és be tudjanak állítani 

alapértelmezett átjárót a klienseszközökön, kapcsolókon. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van a hálózati réteg szerepével, feladatával, jelentőségével. Ismeri a hálózati rétegben 

található eszközöket, protokollokat. 

‒Ismeri az IP protokollfeladatát, jellemzőit, érti az összeköttetés-mentes csomagtovábbítás 

folyamatát. 

‒Ismeri az IPv4-csomag fejlécének fontosabb mezőit (forrás- és cél-IPv4-cím, TTL, következő 

fejlécstb.) 

‒Ismeri az IPv4-címek felépítését, szerkezetét, tisztában van az alhálózati maszk fogalmával, 

szerepével. 

‒Ismeri az IPv4-címzés típusait (unicast, multicast, broadcast). 

‒Ismeri az IPv4-címosztályokat, azok jellemzőit, képes megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy 

melyik címosztályba tartozik. 

‒Tisztában van a publikus és privát címek szerepével, használatával. Ismeri a publikus és privát IPv4-

címeket, képes megállapítani egy adott IPv4-címről, hogy az publikus vagy privát. 

‒Képes végberendezés IPv4-konfigurációjának statikus beállítására. 

‒Ismeri az IPv4-es környezetben használt címmeghatározó protokollt (ARP) és üzeneteit. Tisztában 

van a címmeghatározó protokoll működésével és használatának szükségességével. 

‒Képes végberendezés és hálózati eszköz ARP-táblájának megjelenítésére, a tábla sorainak törlésére. 

‒Adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel képes nyomon követni az ARP-protokoll működését. 

‒Tisztában van az egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok kialakításának lépéseivel IPv4-

környezetben. 

‒Képes IPv4-környezetben egyenlő méretű és változó méretű alhálózatok (VLSM) kialakítására, és 

képes megállapítani, hogy több IPv4-cím egy alhálózathoz tartozik-e. 

‒Képes adott alhálózat esetén a hálózati azonosító, a szórási cím és a kiosztható címtartomány 

megállapítására. 

‒Ismer IPv4-alhálózat számolására alkalmas szoftvereket, webhelyeket, és képes legalább egy ilyen 

alkalmazás vagy webhely használatára. 

‒Képes IPv4-környezetben az igényekhez igazodó címzési terv készítésére. 

‒Tisztában van a forgalomirányító felépítésével, működésével. 

‒Ismeri a forgalomirányító összetevőit, azok feladatát, és képes az összetevők beazonosítására. 

‒Ismeri a forgalomirányító rendszerindítási folyamatát. 

‒Képes konzolkapcsolatot kialakítani számítógép és forgalomirányító között. Ismer legalább egy 

terminálemulációs szoftvert, és annak használatával képes hozzáférni a forgalomirányító 

konfigurációs felületéhez. 

‒Tisztában van az IOS elérési lehetőségeivel, az iOS konfigurációs felületén használható parancsok 

felépítésével, szintakszisával. 

‒Tisztában van a forgalomirányítóban található memóriák fajtájával, szerepével. Tudja, hogy melyik 

memóriában mit tárol a forgalomirányító, és képes a memóriák tartalmának megjelenítésére. 



 

 

‒Tisztában van a futó és kezdeti konfiguráció szerepével, valaminta felhasználásuk közti 

különbséggel. 

‒Képes a futó konfiguráció mentésére. 

‒Tisztában van a forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsokkal (például eszköz 

neve, privilegizált mód jelszava, vonali jelszavak, bejelentkezési és napi üzenet, parancselőzmények 

száma, vonali tétlenségi idő, naplóüzenetek szinkronmegjelenítése stb.), és használni tudja ezeket a 

parancsokat. 

‒Képes a forgalomirányító interfészeinek konfigurálására (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, 

leírás megadása, interfész engedélyezése és tiltása). 

‒Tisztában van az alapértelmezett átjáró fogalmával, képes megállapítani az eszközön használandó 

alapértelmezett átjárót. 

‒Képes a végberendezés alapértelmezett átjárójának beállítására. 

‒Ismeri az ipconfig parancsot, és képes annak használatával megjeleníteni és értelmezni a 

végberendezések IPv4-beállításait. 

‒Tisztában van a végberendezések csomagtovábbítási döntéseinek folyamatával. 

‒Tisztában van a forgalomirányító csomagtovábbítási döntéseinek folyamatával. 

‒Képes a forgalomirányító irányítótáblájának megjelenítésére, és tudja értelmezni aközvetlenül 

csatlakozó hálózatokat jelölő sorokat. 

‒Ismeri a közvetlenül csatlakozó útvonalak irányítótáblába kerülésének folyamatát és az irányítótábla 

szerepét. 

‒Képes ellenőrizni a közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségét. 

‒Tisztában van az alapértelmezett útvonal szerepével, képes alapértelmezett útvonal létrehozására a 

forgalomirányítón. 

‒Tisztában van az ICMPv4-protokoll szerepével, használatával, ismeri a protokoll által használt 

üzeneteket. 

‒Ismeri a ping és traceroute parancsokat, tisztában van azok használatával, képes kapcsolatok 

ellenőrzésére ping és traceroute parancsok segítségével. 

‒Képes hibaelhárítást végezni nem megfelelően működő, közvetlenül csatlakozó hálózatok között. 

Észreveszi a hálózatelérési hibát okozó téves konfigurációt, és képes annak korrigálására. 

3.3.2.6.6 A szállítási és az alkalmazási réteg 

A témakör célja a szállítási réteg két fő protokollja, a TCP és a UDP ismertetése. Bemutatja a TCP/IP-

modell alkalmazási rétegének célját és a benne használt protokollokat, különös tekintettel a DNS- és 

DHCP-protokollokra, a webes és elektronikus levelezési, valamint fájlmegosztási protokollokra. A 

témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van a szállítási réteg szerepével, érti a szállítási réteg feladatát, jelentőségét. Ismeri a 

szállítási réteg főbb protokolljait (TCP, UDP). 

‒Ismeri a szegmens fogalmát, tisztában van a portszámok szerepéveléshárom csoportjával (jól ismert 

portok, regisztrált portok, privát portok). 

‒Ismeri a TCP-protokoll szerepét, jellemzőit, főbb alkalmazási területeit. 

‒Ismeri az UDP-protokoll szerepét, jellemzőit, főbb alkalmazási területeit. 

‒Tisztában van TCP-és az UDP-protokollok előnyeivel és hátrányaival. 

‒Képes a TCP-és az UDP-protokollok összehasonlítására. 

‒Ismeri a TCP kommunikációs folyamat által használt kapcsolat felépítésének (háromfázisú 

kézfogás) és lebontásának lépéseit. 

‒Tisztában van a megbízható szállítás jelentőségével és az adatfolyam-vezérlés szerepével. Tudja, 

hogyan működik az adatfolyam-vezérlés TCP-protokoll esetén. Ismeri az ablakméret és a nyugtázás 

fogalmát. 

‒Adatfolyam elfogására alkalmas szoftver segítségével képes a TCP-folyamat felépülésének és 

lebontásnak vizsgálatára. 

‒Tisztában van a sorszámozás szerepével, és TCP esetén érti a sorszámok változását (sequence 

number, acknowledgement number). 

‒Ismeri az alkalmazási, megjelenítési és viszonyréteg funkcióit. 



 

 

‒Tisztában van az egyenrangú hálózat fogalmával, működésével, jelentőségével, előnyeivel és 

hátrányaival. Ismer olyan alkalmazásokat, amelyek egyenrangú hálózatokban használatosak. 

‒Tisztában van a szerver-kliens alapú hálózat fogalmával, működésével, jelentőségével, előnyeivel 

és hátrányaival. Ismeri a jelentősebb szerver-kliens alapú alkalmazásokat. 

‒Tisztában van a webszolgáltatás által használt HTTP-és HTTPS-protokoll jelentőségével, 

működésével. 

‒Tisztában van a levelezési protokollokkal (SMTP, IMAP, POP3), azok működésével. Tisztában van 

az e-mail-letöltő protokollok közti különbséggel. 

‒Ismeri a DHCP-és a DNS-protokollok szerepét, jelentőségét, működését. 

‒Ismeri a fájlmegosztási protokollokat, tisztában van azok működésével. 

3.3.2.6.7 Otthoni és kisvállalati hálózat építése és beállítása 

A témakör célja, hogy a tanulók az eddigi ismereteik felhasználásával képesek legyenek otthoni és 

kivállalati hálózat összetevőinek azonosítására, kisméretű hálózat fizikai kiépítésére, IP-címzés 

beállítására, és az alapvető kapcsolódási hibák elhárításra. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Tisztában van az otthoni, illetve kisvállalti hálózatban használható eszközökkel, azok főbb 

jellemzőivel. 

‒Képes azonosítani egy otthoni vagy kisvállalati hálózat összetevőit. 

‒Képes azonosítani a kisvállalati hálózatban használt főbb protokollokat, alkalmazásokat. 

‒Képes ping és traceroute parancsok használatával a kapcsolat működésének ellenőrzésére. Tudja 

értelmezni a válaszként megjelenő sorokban szereplő információkat. 

‒Ismeri azokat a show parancsokat, amelyekkel lekérdezhető a hálózati eszköz futó és kezdeti 

konfigurációja, valamintaz IOS-, illetve hardverösszetevők paraméterei. 

‒Képes otthoni és irodai hálózat eszközeinek kiválasztására, összekötésére és az IP-címzés 

beállítására. 

‒Ismeri az alapvető hálózati hibaelhárítás lépéseit, képes alapszintű kapcsolódási hibák megtalálására 

és elhárítására. 

3.3.2.6.8 IT-biztonság 

A témakör a számítógépes biztonsággal foglalkozik. Célja, hogy a tanulók megismerjék a 

legfontosabb támadási módokat, a kártevők típusait és az azok elleni védekezést. Tudják, milyen 

hálózati támadások léteznek, milyen biztonsági irányelveket kell követni az adatok védelme 

érdekében. Megismerjék a Windows operációs rendszerben található biztonsági segédeszközöket és 

beállításokat. Képesek legyenek vezeték nélküli eszközök biztonságos beállítására. A témakör 

elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a malware fogalmát, a kártevő szoftverek típusait, működési elveit. 

‒Ismeri a kártevők elleni védekezés lehetőségeit, és képes azokat alkalmazni. 

‒Tudja, mi a hálózatok elleni támadások célja, és milyen módszerei vannak. 

‒Ismeri a megtévesztési technikák (social engineering) jellemzőit, képes felismerni azokat. 

‒Tisztában van a biztonsági házirendek jelentőségével. 

‒Képes adatmentéseket végezni,a megfelelő típuskiválasztásával. 

‒Képes fájlok és mappák jogosultságainak, illetve titkosításának beállítására. 

‒Képes adatok biztonságos törlésére a teljes megsemmisítés céljából. 

‒Képes a számítógép védelmét jelszavakkal fokozni: BIOS, felhasználói jelszavak. 

‒Képes korlátozások beállítására a Windows helyi házirendjei segítségével. 

‒Tud felhasználókat és csoportokat létrehozni, módosítani, törölni. 

‒Tudja módosítani a Windows tűzfalbeállításait. 

‒Ismeri és tudja alkalmazni az elterjedtebb webböngészők biztonsági beállításait (pl. privát 

böngészés). 

‒Tudja telepíteni az operációs rendszer hibajavításait és frissítéseit. 

‒Képes hitelesítés és titkosítás konfigurálására vezeték nélküli eszközökön. 

‒Képes a firmware frissítésére SOHO forgalomirányítókon. 

‒Képes port-továbbítás beállítására SOHO routeren. 

3.3.2.6.9 Egyéb operációs rendszerek (mobil és MacOS) 



 

 

A témakör a mobileszközökön elterjedt két legfontosabb operációs rendszer, az Android és az iOS 

jellemzőit tárgyalja. A tanulóknak ismerniük kell a két rendszer kezelőfelületét, az alapvető 

beállításokat és szolgáltatásokat (pl. GPS, virtuális asszisztensek, VPN stb.), valamint az alapvető 

biztonsági beállításokat is. Ezenfelül a macOS operációs rendszer alapvető tulajdonságaival is 

tisztában kell lenniük. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri az Android és az iOS operációs rendszerek jellemzőit, képes azok összehasonlítására. 

‒Ismeri és használni tudja az Android és az iOS kezelőfelületét. 

‒Használni tudja a közös szolgáltatásokat, pl.: képernyőforgatás, kalibráció, GPS, wifihívás, VPN, 

virtuális asszisztensek. Ismeri a mobileszközök biztonsági beállításait, lehetőségeit. 

‒Ismeri és használni tudja a mobileszközökön elérhető felhőszolgáltatásokat. 

‒Ismeri a macOS jellemzőit, összehasonlítva a többi operációs rendszerrel. 

‒Ismeri és kezelni tudja a macOS grafikus és parancssori felületét az alapvető műveletekhez. 

‒Képes biztonsági mentésre, ismeri a lemezkezelés lehetőségeit és segédprogramjait. 

‒Képes időzített és ütemezett feladatok végrehajtására. 

‒Képes a macOS frissítésére. 

3.3.2.6.10 Linux alapok 

A témakör célja a Linux operációs rendszer legalapvetőbb kezelési, üzemeltetési feladatainak 

bemutatása. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a Linux szerepét, helyét az IT-iparban. 

‒Ismeri a CLI-parancsok felépítését, az argumentumok megadási módját. 

‒Ismeri a könyvtárkezelési parancsokat: mkdir, rmdir. 

‒Képes fájlok listázására különböző szempontok szerint. 

‒Képes parancsok kiadására rendszergazdai üzemmódba átlépve is. 

‒Képes a számítógép szabályos leállítására. 

‒Tisztában van az alapvető fájl-jogosultságokkal (read, write, executable), azok beállításával 

(chmod) 

‒Képes fájlokat másolni, mozgatni, törölni parancssorban. 

‒Képes szövegfájlok tartalmának megtekintésére. 

‒Képes szövegekben történő keresésre, különböző feltételek szerint. 

‒Ismeri az alapvető reguláris kifejezések célját és felhasználásukat szövegillesztéshez. 

‒Képes egy szövegszerkesztő (vi, nano) használatára. 

‒Be tudja állítani a gép IP-címzését. 

‒Képes a futó folyamatok listázására, különböző szempontok szerint 

.‒Ismeri az I/O-átirányítások szerepét, és tudja használniazokat. 

‒Tisztában van az alapvető csomagkezelési parancsokkal, képes csomagok telepítésére és 

eltávolítására is. 

‒Ismeri a jelszavak jelentőségét, képes megfelelő erősségű jelszavak beállítására. 

 

3.4 Programozási alapok megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 144/144 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A kódolás és a programozás képessége ma már nemcsak a szoftverfejlesztők számára nélkü-

lözhetetlen, az összes egyéb területen dolgozó informatikus és távközlési szakember számára 

elengedhetetlen. Ezért fontos, hogy a közös alapozás jegyében minden tanuló megszeresse a kódolást, 

fejlett problémamegoldó és algoritmizáló képességre tegyen szert, és egyszerűbb problémák 

kezelését végző alkalmazásokat tudjon készíteni. Elengedhetetlen, hogy minden tanuló képes legyen 

webes környezetben dolgozni. A tanulási terület oktatásának fontos feladata az is, hogy a tanulókat 

megtanítsa csapatban dolgozni, valamint képessé tegye a közös munkát segítő forráskódkezelők és a 

csoportmunkát támogató online eszközök kezelésére. A tanulási terület az alábbi főbb témákat érinti: 

‒Bevezetés a programozásba 

–Játékos kódolás a programozás megszerettetéséhez 

‒HTML-oldalak kódolása  



 

 

–A weboldalak készítésének és formázásának alapjai, rövid betekintéssel a JavaScript világába 

‒Python  

–Kezdő lépések a programozás területén az egyik legelterjedtebb és legkönynyebben tanulható nyelv 

segítségével 

3.4.1 Programozási alapok tantárgy 144 óra 

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy a közös ágazati alapozás részeként olyan programozási és kódolási alapkészségeket ad, 

amelyek minden informatika és távközlési ágazatban tanuló fiatal számára szükségesek. 

A tantárgy az alábbi főbb témákat érinti: 

‒Bevezetés a programozásba  

–Játékos kódolás a programozás megszerettetéséhez 

‒HTML-oldalak kódolása  

–A weboldalak készítésének és formázásának alapjai, rövid betekintéssel a JavaScript világába, 

melynek során a tanulók megismerkednek a web-oldalak (HTML-oldalak) felépítésével, a HTML5 

és a CSS3 alapjaival, megértik a reszponzív weboldalak kialakításának lehetőségeit, valamint a 

JavaScriptet használó dinamikus HTML-oldalak működése mögötti logikát. 

‒Python – Kezdő lépések a programozás területén az egyik legelterjedtebb és legkönnyebben 

tanulható nyelv segítségével 

Az elméleti anyag elsajátítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül valósul meg. A tananyag 

kisebb részekre tagolódik, és minden részhez példák, gyakorló feladatok tartoznak. 

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.4.1.6 A tantárgy témakörei 

3.4.1.6.1 Bevezetés a programozásba (játékos programozás) 

A témakör elsődleges célja a tanulói érdeklődés felkeltése, a motiváció erősítése a programozás 

tantárgy tanulására. Atanulók megismerkednek az egyéni tanulás és önfejlesztés lehetőségeivel is. 

A témakör első fele bemutatja a kódolás játékos elsajátítását célzó eszközöket és oktatási portálokat. 

Ennek keretében az alábbi tevékenységekre kerül sor:  

‒Legalább három eszköz bemutatása, és a kiválasztott eszközökkel egyszerűbb feladatok, problémák 

megoldásának szemléltetése  

‒Legalább három kódolás oktatását célzó portál áttekintése, egy-két rövidebb kurzus közös elvégzése 

valamelyik kiválasztott portálon 

Javasolt eszközök (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú eszközökkel):  

‒Scratch  

‒Kodu  

‒Minecraft  

‒Lego vagy más hasonló oktatórobot  

‒Arduino  

‒MIT AppInventor 2 

Javasolt oktatási portálok (a kör tetszőlegesen bővíthető hasonló célú portálokkal):  

‒Code.org 

‒freeCodeCamp  

‒Codacademy  

‒Khan Academy  

‒Udacity  

A témakör második részében valamely kiválasztott eszközzel néhány egyszerűbb probléma, feladat 

közös, játékos formában történő megoldására kerül sor. 

3.4.1.6.2 Webszerkesztési alapok 



 

 

A témakör célja, hogy a tanuló képessé váljon egyszerűbb weboldalak létrehozására és szerkesztésére 

online és helyi telepítésű fejlesztőeszközökkel. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri az online fejlesztői környezetek (pl. CodePen, JSBin, Plunker) szolgáltatásait, és legalább 

egy ilyen környezetben képes a weboldalakat létrehozni, módosítani és formázni. 

‒Ismeri legalább egy ingyenes HTML-, CSS-és JavaScript kód szerkesztésre szolgáló fejlett editor 

(pl. VS Code, Atom, Brackets) alapvető szolgáltatásait és képes azok használatára (javasolteditor: VS 

Code). 

‒Képes a választott editorban a hatékony munkát lehetővé tevő bővítmények (pl. Emmet, Prettier, 

HTML CSS Support) kiválasztására, telepítésére és azok használatára. 

‒Ismeri a HTML-oldalak alapvető elemeit, képes új HTML-oldal létrehozásáraezeknek a 

szerepeltetésével (!DOCTYPE, html, head, body, meta). 

‒Ismeri a HTML5-oldalakat leíró nyelv legfontosabb strukturális elemeit, és képes azok 

alkalmazásával HTML-oldalak kialakítására (p, title, h1-h6, img, a, link, strong, em, figure, 

figcaption,div, span). 

‒Ismeri és tudja alkalmazni a HTML5-tagek legfontosabb attribútumait (href, target, src, alt, lang, 

charset, style). 

‒Ismeri a HTML-listák típusait és képes ilyen listák készítésére (ul, ol, li). 

‒Ismeri a táblázatok szerepét a HTML-lapokon és képes táblázatok kialakítására (table, tr, td, th, 

caption). 

3.4.1.6.3 Hibakeresés weboldalakon, verziókezelő és csoportmunka-eszközök 

A témakör célja, hogy a tanuló képessé váljon a HTML-oldalak hibakeresési eszközei, a fejlesztést 

támogató csoportmunka-eszközök, valamint a Git verziókezelő rendszer használatára. A témakör 

elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismer legalább egy, a HTML-oldalak validációjára szolgáló eszközt (pl. HTML Validator for 

Chrome, W3C Markup Validation Service, Nu HTML5 Validator) és képes annak használatára. 

‒Ismeri a böngészőprogramok beépített fejlesztőeszközeinek alapvető szolgáltatásait és képes azok 

gyakorlati használatára (javasolt eszköz: Chrome DevTools). 

‒Képes a Git verziókezelő rendszer helyi telepítésére, ismeri a Git célját és alapvető szolgálatásait. 

‒Képes használni a lokális repository kezelésére szolgáló legfontosabb parancsokat (init, add, 

commit, branch, checkout, merge, status). 

‒Képes a GitHub szolgáltatás használatával távoli (remote) repositoryk létrehozására és kezelésére, 

tudja használni a távoli repositoryk kezelésével összefüggő legfontosabb Git-parancsokat (clone, pull, 

push). 

‒Ismeri a csoportmunkában végzett fejlesztést támogató online eszköz legfontosabb szolgáltatásait 

és képes annak használatára (javasolt eszköz: Slack). 

3.4.1.6.4 Weboldalak formázása 

A témakör célja, hogy a tanuló képessé váljon HTML-oldalak formázására stílusok és stíluslapok 

segítségével. A témakörelsajátításátkövetően a tanuló: 

‒Ismeria stílusok és stíluslapok (CSS) szerepét, valamint a CSS3-leírók és -szabályok szintaxisát. 

‒Ismeri és tudja használni a stílusok definiálásnak és alkalmazásának különböző módozatait (inline, 

internal és extrernal CSS). 

‒Ismeri a CSS-szabályok kiértékelési sorrendjét, a stílusokat ennek figyelembevéte-lével definiálja 

és alkalmazza. 

‒Ismeri a CSS3-szelektorok típusait (univerzális, elem, azonosító, osztály, pszeudo és speciális 

szelektorok), képes a megfelelő szelektor kiválasztásával stílus definiálására. 

‒Ismeri a legfontosabb CSS3-jellemzőket (color, opacity, background*, border*, box-shadow, box-

sizing, margin*, padding*, overflow, display, float, z-index, rel, width*, height*, top, bottom, left, 

right, position, line-height, text-align, vertical-align, textjustify, texttransform, font, font-family, font-

size, font-style, text-decoration, list-style*, cursor, letter-spacing, viewport, white-space), és ezek 

segítségével képes elvégezni a megfelelő formázási műveleteket (a *-gal jelölt elemek több jellemzőt 

tartalmaznak, pl. margin-left, margin-right). 



 

 

‒Ismeri a legfontosabb CSS-függvényeket (url(), rgb(), rgba(), hsl(), hsla(), calc()), és képes 

alkalmazni azokat. 

‒Ismeri a CSS-resets célját és használatának módját. 

‒Ismeri a HTML5-lapszerkezet (layout) kialakítására szolgáló szemantikus elemeket (header, nav, 

section, article, aside, footer, main), és képes alkalmazni azokat. 

‒Ismeri a float tulajdonság működését és képes alkalmazni a célnak megfelelő értékekkel (left, right, 

none). 

‒Ismeri a display-tulajdonság működését, és képes alkalmazni a célnak megfelelő értékekkel (inline, 

block,inline-block, none). 

‒Ismeri a box modell és a box-sizing tulajdonság működését, és képes alkalmazni a célnak megfelelő 

értékekkel (content-box, border-box). 

‒Ismeri a position tulajdonság működését, és képes alkalmazni a célnak megfelelő értékekkel 

(relative, fixed, absolute). 

‒Ismeri a z-index tulajdonság működését, és képes alkalmazni a célnak megfelelően. 

‒Ismeri a clearfix technika működését, és képes annak alkalmazására. 

3.4.1.6.5 Reszponzív weboldalak 

A témakör célja, hogy a tanuló megismerje a reszponzív webdizájn alapelveit, és képes le-gyen webes 

információgyűjtés vagy dokumentáció révén egyszerűbb reszponzív viselkedésű weboldalak 

kialakítására, Bootstrap keretrendszer segítségével. A témakörelsajátításátkövetően a tanuló: 

‒Ismeri a reszponzív webdizájn célját és alapelveit (mobile first elv, progressive enhancement). 

‒Ismeri a médialekérdezések, törési pontok, viewport tulajdonság szerepét. 

‒Ismeri az abszolút és relatív hosszmértékegységeket, tudja alkalmazni a relatív 

hosszmértékegységeket (em, rem, százalék, vw, vh). 

‒Ismeri a CSS-keretrendszerek használatának előnyeit. 

‒Webes információgyűjtés vagy dokumentáció segítségével képes Bootstrap eszközök 

felhasználásával az alábbi feladatok elvégzésére: tipográfiai elemek használata, konténerek 

(container) és reszponzív viselkedést biztosító rácsok (gridek) létrehozása, rácsok egymásba 

ágyazása, szövegek elrendezése, listák formázása, táblázatok formázása, képek kezelése, tartalom 

elkülönítése (jumbotron), panelek formázása, gombok kialakítása és formázása. 

3.4.1.6.6 Ismerkedés a JavaScripttel 

A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a JavaScript nyelv szerepét, fontosabb tulajdonságait. 

‒Képes JavaScript kód beágyazására weboldalba. 

‒Képes „Hello World!” típusú alkalmazás készítésére alert() függvény segítségével. 

‒Képes külső fájlban elhelyezett JavaScript kód csatolására a weboldalhoz. 

3.4.1.6.7 Bevezetés a Python programozásba 

A témakör célja, hogy a tanulók megtanulják a Python programozás megkezdéséhez szükséges 

alapokat, telepítéssel, fejlesztői környezet megismerésével és egyszerű programok készítésével. A 

témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a számítógépes program működésének elvét, tudja, mi a különbség a fordított és interpretált 

kódok között. 

‒Ismeri a Python programozási nyelv jellemzőit. 

‒Képes Python programok készítésére szolgáló hatékony fejlesztési környezet kialakítására (Python 

letöltése és telepítése, a választott fejlesztői környezetek kiválasztása, telepítése, konfigurálása). 

‒Képes „Hello World!” típusú program készítésére és futtatására. 

‒Képes az egyszerű, tipikus programhibák megkeresésére és javítására. 

3.4.1.6.8 A Python programozási nyelv alapjai 

A témakör célja, hogy a tanulók az életből (akár iskolai életből) vett példák alapján egysze-rűbb 

programokat írjanak Python program segítségével, melyekben találkozhatnak a különböző típusú 

literálokkal, aritmetikai operátorokkal, matematikai függvényekkel, illetve megismerhetik a változók 

használatát is. A témakör elsajátítása lehetővé teszi, hogy a különböző típusú adatok, összetett 



 

 

adatszerkezetek célszerűválasztásával képesek legyenek megoldani problémákat, szükség esetén 

saját függvényeket tudjanak készíteni, használni. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a print() függvény működését és képes alkalmazni azt (print függvény paraméterezése, escape 

és új sor vezérlőkarakterek). 

‒Ismeri a paraméterátadás fajtáit (positional, keyword). 

‒Ismeri a literál fogalmát, az egész, valós, karakterlánc és logikai típusú literálokat. 

‒Típuskonverziót végez, alkalmazza a típuskényszerítést. 

‒Használja az alapvető aritmetikai operátorokat, a rövidített értékadást (+=, /=, %=, -=, **=). 

‒Alkalmazza a kifejezéseket és a kifejezések kiértékelési szabályait. 

‒Ismeri és feladatában alkalmazza a változók azonosítását, deklarálását, értékadását, valamint a 

foglalt szavakat. 

‒Képes egyszerű matematikai problémák megoldására változók felhasználásával. 

‒Ismeri a megjegyzéseket, azokat célszerűen használja. 

‒Ismeri és használni tudja az input() függvényt. 

‒Ismeri és használni tudja a karakterláncokon értelmezett operátorokat, karakterlán-cok összefűzését 

és replikációját. 

‒Ismeri a relációs operátorokat. 

‒Használni tudja az (egy- és többágú) elágazásokat egy programban. 

‒Ismeri és használni tudja az elágazások egymásba ágyazását, az elif utasítást. 

‒Ismeri a ciklusokat, adott feladatnál célszerűen tud közülük választani (while és for). 

‒Ismeri a végtelen ciklus fogalmát.‒Ismeri és használni tudja a range() függvényt. 

‒Képes megfelelően használni a logika operátorokat (and, or, not). 

‒Ismeri a bitműveleteket. 

‒Ismeri az összetett adatszerkezet fogalmát, hasznosságát. 

‒Ismeri a lista fogalmát, jellemzőit. 

‒Ismeri az index fogalmát (a negatív és nem negatív értékek szerepét), listák indexelését. 

‒Ismeri a függvények és metódusok közötti különbséget a Python programozási nyelvben. 

‒Ismeri és használni tudja a listametódusokat: append() és insert(). 

‒Képes bejárni a listákat, felcserélni az elemeiket, darabolni azokat és műveleteket végezni velük. 

‒Képes a lista elemeinek rendezésére, ismeri a buborékrendezés algoritmusát. 

‒Ismeri és célnak megfelelően használja az in és not in operátorokat. 

‒Képes megkeresnia minimum és a maximum értéket egy listában. 

‒Felismeri és érti a megszámlálás, kiválogatás, eldöntés algoritmusát. 

‒Képes listákat egymásba ágyazni. 

‒Ismeri a függvény fogalmát, jellemzőit. 

‒Ismeri a függvények működését és tud függvényeket definiálni, paraméterezni, meghívni. 

‒Ismeri és meg tudja határozni a visszatérési értéket 

‒Ismeri a None kulcsszó szerepét. 

‒Képes saját függvényeket definiálni. 

‒Ismeri a láthatósági szint fogalmát (scope) és tudja alkalmazni azt. 

‒Ismeri és használni tudja az érték szerinti paraméterátadást a Pythonban. 

‒Ismeri a rekurzió fogalmát. 

‒Ismeri a karakter és karakterlánc (sztring) fogalmát. 

‒Ismeri a karakterek kódolását, tudja használni az UTF-8 kódolást. 

‒Képes műveleteket végezni karakterláncokkal, ismeri és használni tudja az ord() és chr() 

függvényeket. 

‒Ismeri és használni tudja a karakterláncok indexelését és darabolását. 

‒Képes használni az in és not in operátorokat sztringek esetében. 

‒Ismeri a sztringek módosításának lehetőségeit. 

‒Ismeri és használni tudja a min(), max(), index(), list() függvényeket. 



 

 

‒Ismeri a következő sztring-metódusokat: capitalize(), center(), endswith(), find(), isalnum(), 

isalpha(), islower(), join(), lower(), lstrip(), replace(), rfind(), rstrip(), split(), startswith(), strip(), 

swapcase(), title(), upper(). 

‒Képes karakterláncokat összehasonlítani, rendezni. 

‒Képes összetettebb feladatok megoldására karakterláncokkal. 

‒Ismeri a sor (tuple) fogalmát, képes definiálni, használni a fontosabb függvényeket és metódusokat. 

‒Ismeri a szótár fogalmát, képes definiálni, használni a fontosabb függvényeket és metódusokat. 

3.4.1.6.9 Modulok, objektumok, fájlkezelés Pythonban 

A témakörben a tanulók megismerik a Python programozási nyelv moduljait és csomagjait. Néhány 

alapvető beépített modul használata után saját modulokat és csomagokat is készí-tenek. Megismerik 

a kivétel fogalmát és a kivételkezelés technikáját, valamint az objek-tumorientált programozás 

alapjait, aminek hatására képesek lesznek objektumokat hasz-nálni és saját egyszerű objektumokat 

készíteni a Python nyelven megírt programjukban. A témakör zárásaként megismerkednek a szöveges 

fájlok kezelésével. A témakör elsajátítását követően a tanuló: 

‒Ismeri a modul fogalmát, képes importálni azt. 

‒Ismeri és használni tudja a math modult. 

‒Ismeri a * karakter és az as kulcsszó szerepét, valamint az álnevek használatát. 

‒Ismeri a dir() függvényt. 

‒Ismeri és használja a random modult. 

‒Ismeri a platform modult és használatát. 

‒Ismeri a Python Module Indexet és tud keresni benne. 

‒Tud saját modult készíteni. 

‒Ismeri a csomag (package) fogalmát és a saját csomag készítésének módját. 

‒Ismeri a különböző hibafajtákat, az egyszerűbb hibákat képes javítani. 

‒Ismeri a kivétel fogalmát. 

‒Képes megoldani egyszerűbb kivételkezelési feladatokat. 

‒Tudja használni a beépített kivételeket. 

‒Tud saját kivételt készíteni. 

‒Ismeri az objektumorientált programozás (OOP) koncepcióját. 

‒Ismeri a procedurális és az objektumorientált megközelítés különbségeit. 

‒Ismeri az osztály (class) fogalmát. 

‒Ismeri az osztályhierarchia szerepét. 

‒Ismeri az objektum fogalmát. 

‒Képes létrehozni egyszerű saját osztályt és objektumot. 

‒Tud szöveges fájlokat kezelni. 

‒Ismeri a fájlkezelés közben fellépő hibákat, és tudja javítani azokat. 

‒Ismeri és célnak megfelelően alkalmazza az open(), readline(), readlines() és write() függvényeket. 

 

3.5 Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka I. megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 162 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület azoknak a „soft skill”-eknek az átadására hivatott, amelyekkel a fiatalok többsége 

nem rendelkezik még ebben a korban, de a munkaerőpiaci elvárások szerint fontos lesz számukra. Az 

IKT az a terület, ahol a folyamatos tanulás és önfejlesztés, valamint az an-gol nyelv ismerete nélkül 

nem lehet boldogulni, így a fiatalokat meg kell tanítani az örömöt adó, önálló ismeretszerzésre. A 

munka világában elengedhetetlen a projektszemléletű, együttműködésen alapuló csapatmunka. A 

tanulási terület célja, hogy azalapozás időszakában ezen az úton elindítsa a tanulókat.  

3.5.1 IKT projektmunka I. tantárgy 162 óra 

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy – szervesen beleépülve a szakmai tananyag tartalmába – segít elmélyíteni a többi 

tantárgyhoz és a szakmához kapcsolódó soft kompetenciákat az alapozás időszakában. 



 

 

Módszertanát tekintve a „tudáslépcső” szintjein haladva (azonosítás, tudásmegszerzés, fejlesztés, 

megosztás, megőrzés, felhasználás) fejleszti a szükséges kompetenciákat. 

Mindezek gyakorlatorientáltan, a témák egymásra épülésével valósulnak meg, olyan digitális 

kompetenciák, illetve eszközök felhasználásának segítségével, mint amilyen a szövegszer-kesztés, a 

táblázatkezelés, az adatbáziskezelés, a webes alkalmazások fejlesztése, a felhőalapú szoftverek és a 

prezentációkészítő szoftverek használata. 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és 

gyakorlati szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket. 

Valamennyi témakör minden évben része a kiadott feladatoknak, 4 tudásszintre bontva az alábbiak 

szerint: 

1. szakasz (5 évfolyamos képzésben 9. évfolyam, 2 évfolyamos képzés esetén az 1/13. évfolyam első 

negyedéve): az adott skill elméleti ismeretinek megismerése, megtanulása, gyakorlatban történő 

kipróbálása, részletes tanári instrukció alapján. 

2. szakasz (5 évfolyamos képzésben 10. évfolyam, 2 évfolyamos képzés esetén az 1/13. évfolyam 

második negyedéve): ezen skillek gyakorlása egyénileg és kiscsoportosan részletes instrukciók 

alapján, feladatkiosztással, közös előkészülettel, de már önálló munkával és az eredmények plenáris 

prezentálásával, majd tanári kiértékeléssel, fejlesztői visszajelzésekkel. 

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

Szakmai tantárgyat oktató tanár vagy szakmai végzettséggel rendelkező oktató. Előnyt jelent, ha a 

pedagógus vagy oktató pszichológiai, pedagógiai ismeretekkel is rendelkezik vagy részt vett 

személyiségfejlesztő, coaching vagy mentoring képzésen. 

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.5.1.6 A tantárgy témakörei 

3.5.1.6.1 Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése I. 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tudják mérni 

saját képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a 

gyakorlatban, ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Megismerjék és begyakorolják a 

hatékony és asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A 

kommunikációs készségek fejlesztése révén készségszintű kommunikációra lesznek képesek a 

szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs 

stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól. 

Önismeret: (1-2. szakasz) 

1. szakasz 

Önbemutatás alapjai és gyakorlata 

Önérvényesítés és önkifejezés ismérvei, módozatai 

Kommunikáció alapjai, szerepe, fogalmak megismeréseKommunikációs csatornák ismerete, 

szándék-hatás megkülönböztetése, ezek begyakorlása konkrét feladatokon keresztül 

2. szakasz 

Önmeghatározás gyakorlása helyzetfüggően 

Önszabályozás: érzelmi és indulati kontroll azonosítása, azok tudatos használata 

Kommunikáció: (1-2. szakasz folyamatosan) 

1-2. szakasz 

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése 

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei 

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése 

Kommunikációs értékek azonosítása 

3.5.1.6.2 Csapatmunka és együttműködés I. 



 

 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megismerjék a 

hatékony együttműködés területeit, módszereit és ezenismereteken keresztül a többi témakörben is 

hatékonyan tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csa-patban betöltött szerepükkel és 

annak megfelelően dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós 

munkakörnyezetre, így a munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott 

csapatba való beilleszkedés, illetve már zajló projektbe való bekapcsolódás. 

Az alábbi témakörök, tematikákmind a négy szakaszban folyamatosan visszatérnek. Míg az első 

szakaszbantöbb az elméleti ismeret, addig a következő szakaszokban a tanulók saját egyéni 

kompetenciájukat fejlesztve, különféle feladatokon keresztül tudják megérteni, megismerni, majd 

egyre önállóban, készségszinten elsajátítani az alábbiakat. 

Csapatmunka: (1-2.szakaszban folyamatosan) 

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kezdetben több 

oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerülsor: 

‒Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása 

‒Csapatkompetenciák és felmérésük‒Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése 

‒Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása 

‒Saját motivációs profil feltérképezése 

‒Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése 

‒Belső motivációs elmélet és alkalmazása 

Együttműködés (1-2. szakaszban folyamatosan) 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során 

‒Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása 

‒Eltérő nézőpontok hatása 

‒Csapaton belüli információáramlás nehézségei 

‒Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás 

‒Konfliktuskezelési források, módok 

‒Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása 

‒Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felismerése 

1-2. szakasz: 

Problémamegoldás lépései: 

‒Problémamegoldás lépéseinek feldolgozása 

‒Egyéni problémamegoldási technikák azonosítása 

Problémamegoldás típusai: 

‒Reaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása 

‒Proaktív problémamegoldás jellemzőinek feldolgozása 

Ötletgenerálási technikák: 

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és 

használatuk megtapasztalása 

3.5.1.6.3 Prezentációs készségek fejlesztése I. 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kapcsolódó 

előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és kép-sek legyenek 

beosztani a felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják 

szerkeszteni egy előadás vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban be-mutatni és felhasználni a 

projektmunka során is. Mivel egy projekttel kapcsolatos prezentáció elkészítése a tanulói csoportnak 

önmagában egy önálló feladatot jelent, az előkészítési feladatok hatékony megoldásához a tanulóknak 

meg kell ismerniük a megfelelő időgazdálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A prezentációs 

készségek elsajátításával a tanulóknak nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat formai 

összeállítása és előadása, és valós projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak 

megfelelően bemutatni feladataikat. 

1. szakaszban: 



 

 

Személyes hatékonyság: 

‒Dimenziói 

‒Tényezők, amelyek meghatározzák a személyes hatékonyságot 

‒Saját személyes teljesítmény értékelése 

2. szakasz: 

Hatékony feladattervezés és -szervezés: 

‒Tervezés hatása a munkavégzésre 

‒Tervezés és megvalósítás helyes aránya 

‒Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk 

keresztmetszet 

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére: 

Feladatok priorizálása: 

‒Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során 

‒Sürgős-fontos mátrix 

Időgazdálkodás: 

‒Időrabló tevékenységek összegyűjtése 

‒Megoldási lehetőségek azonosítása 

Váratlan helyzetek kezelése: 

‒Nem tervezett események típusai 

‒Nem tervezett, váratlan események kezelése 

‒„Újratervezés”Prezentáció megtervezése 

‒Prezentációra való felkészülés 

‒A „jó előadás” szabályai 

‒Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete 

‒Moderációs technikák megismerése 

‒Prezentáció 

Verbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához. 

3.5.1.6.4 Projektszervezés és -menedzsment I. 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 

csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projekt-munkát. Az alábbiakban 

felsorolt témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár 

tanulmányaikat követően a munkaerőpiacra belépvehatékonyan közreműködjenek valós 

projektekben is. 

Projektmenedzsment alapjai 

1-2. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma: 

‒Projekt fogalmának tisztázása 

‒Projekt és feladat elkülönítése 

Projektéletciklus elemei: 

‒Projektek általános életciklusának bemutatása 

‒Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása 

Projektek kezdeményezése és definiálása: 

‒A projektötlettől a projektek elfogadásáig 

‒Projektek terjedelmének dimenziói 

Projekttervezés és erőforrás-tervezés: 

‒Feladattervek meghatározása 

‒Projektfeladatok  ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése 

‒Erőforrások típusai és tervezésük 

Projektszervezet felállítása: 

‒Projektszervezet felépítése 

‒A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége 

‒Projektcsapat tagjainak kiválasztása 



 

 

3.5.1.6.5 Csapatban végzett projektmunka I. 

A témakörben a tanulók kis csoportokban végzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 

megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 

végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget te-remt a diákok számára a karrierjük 

szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 

3.6 Hatékony tanulás, önfejlesztés és csoportmunka II. megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 216 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület azoknak a „soft skill”-eknek az átadására hivatott, amelyekkel a fiatalok többsége 

nem rendelkezik még ebben a korban, de a munkaerőpiaci elvárások szerint fontos lesz számukra. Az 

IKT az a terület, ahol a folyamatos tanulás és önfejlesztés, valamint az angol nyelv ismerete nélkül 

nem lehet boldogulni, így a fiatalokat meg kell tanítani az örömöt adó, önálló ismeretszerzésre. A 

munka világában elengedhetetlen a projektszemléletű, együttműködésen alapuló csapatmunka. A 

tanulási terület célja, hogy az alapozás utáni időszakban segítse ezen az úton a tanulókat.  

3.6.1 IKT projektmunka II. tantárgy 216 óra 

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy –s zervesen beleépülve a szakmai tananyag tartalmába –s egít elmélyíteni a többi 

tantárgyhoz és a szakmához kapcsolódó soft kompetenciákat az alapozás utáni időszakban. 

Módszertanát tekintve a „tudáslépcső” szintjein haladva (azonosítás, tudásmegszerzés, fejlesztés, 

megosztás, megőrzés, felhasználás) fejleszti a szükséges kompetenciákat. 

Mindezek gyakorlatorientáltan, a témák egymásra épülésével valósulnak meg, olyan digitális 

kompetenciák, illetve eszközök felhasználásának segítségével, mint amilyen a szövegszerkesztés, a 

táblázatkezelés, az adatbáziskezelés, a webes alkalmazások fejlesztése, a felhőalapú szoftverek és a 

prezentációkészítő szoftverek használata. 

A képzés során minden kompetenciafejlesztési témakör újra meg újra előkerül, tartalmilag és 

gyakorlati szempontból kibővítve, míg a diákok készségszinten el nem sajátítják a skilleket. 

Valamennyi témakör minden évben része a kiadott feladatoknak, 2 tudásszintre bontva az alábbiak 

szerint: 

3. szakasz (5 évfolyamos képzésben 11. évfolyam, 2 évfolyamos képzés esetén az 1/13. évfo-lyam 

harmadik negyedéve): Előre kiadott keretek szerinti feladatvégrehajtás, önálló munka-megosztással, 

háttérmunkákkal és megoldás prezentálásával, tanári kiértékeléssel az eddig tanult összes módszer 

beépítésével és gyakorlásával. 

4. szakasz (5 évfolyamos képzésben 12. évfolyam, 2 évfolyamos képzés esetén az 1/13. évfo-lyam 

negyedik negyedéve): Önálló feladat értelmezése, megoldáskeresés műhelymunkában (csoportosan, 

egyénileg), feladatok egymást közti kiosztása, delegálás, kivitelezés, felkészülés a prezentálásra, 

beszámolás, közös kiértékelés, visszajelzés tanártól, egymástól.  

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vo-natkozó 

speciális elvárások 

Szakmai tantárgyat oktató tanár vagy szakmai végzettséggel rendelkező oktató. Előnyt jelent, ha a 

pedagógus vagy oktató pszichológiai, pedagógiai ismeretekkel is rendelkezik vagy részt vett 

személyiségfejlesztő, coaching vagy mentoring képzésen. 

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.6.1.4 Aképzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.6.1.6 A tantárgy témakörei 

3.6.1.6.1 Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése II. 

A témakör elsődleges célja, hogy a tanulók megfelelő önismerettel rendelkezzenek, fel tud-ják mérni 

saját képességeiket, és azokhoz mérten tudatosan használják a kommunikáció alapeszköztárát a 

gyakorlatban, ezzel is elősegítve digitális kompetenciáik fejlődését. Meg-ismerjék és begyakorolják 

a hatékony és asszertív kommunikáció fajtáit, és készségszinten is elsajátítsák azokat. A 



 

 

kommunikációs készségek fejlesztése révén készségszintű kommunikációralesznek képesek a 

szakmai vizsgán, vagyis vizsgafeladatuk előadása során anélkül tudnak megfelelő kommunikációs 

stílust és eszközöket alkalmazni, hogy az figyelmet és energiát vonna el a szakmai tartalomtól. 

Kommunikáció: (3-4. szakasz folyamatosan) 

3-4. szakasz 

Kommunikációs hibák azonosítása és felismerése 

Egyirányú és kétirányú kommunikáció ismérvei 

Kommunikáció viszonylagosságának értelmezése 

Kommunikációs értékek azonosítása4. szakasz 

Kérdezéstechnika módszereinek elsajátítása és önálló használata 

SCARF-modell elméleti háttere 

SCARF-modell alkalmazása a gyakorlatban 

Kérdezéstechnikai alapok 

A nonverbális kommunikáció eszköztára és használata a gyakorlatban 

3.6.1.6.2 Csapatmunka és együttműködés II. 

A témakör elsődleges célja, hogy a diákok képesek legyenek csapatban dolgozni, megis-merjék a 

hatékony együttműködés területeit, módszereit és ezen ismereteken keresztül a többi témakörben is 

hatékonyan tudjanak feladatot megoldani. Tisztában legyenek a csa-patban betöltött szerepükkel és 

annak megfelelően dolgozzanak. A témakörben fejlesztett készségek felkészítik a tanulókat a valós 

munkakörnyezetre, így a munkaerőpiacra belépve nem jelent majd kihívást számukra egy adott 

csapatba való beilleszkedés, illetve már zajló projektbe való bekapcsolódás. 

Az alábbi témakörök, tematikákmind a négy szakaszban folyamatosan visszatérnek. Míg az első 

szakaszban több az elméleti ismeret, addig a következő szakaszokban a tanulók sa-ját egyéni 

kompetenciájukat fejlesztve, különféle feladatokon keresztül tudják megérteni, megismerni, majd 

egyre önállóban, készségszinten elsajátítani az alábbiakat. 

Csapatmunka: (3-4. szakaszban folyamatosan) 

Valamennyi téma minden évben előkerül, egyre gyakorlatiasabb jelleggel. A diákok kez-detben több 

oktatói instrukciót kapnak, később önállóbban dolgoznak. A témakörben az alábbi ismeretek és 

gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒Csapaton belüli lehetséges szerepek felismerése és feldolgozása 

‒Csapatkompetenciák és felmérésük 

‒Saját csapat erősségeinek és gyengeségeinek összesítése 

‒Meglévő csapaton belüli szerepek azonosítása 

‒Saját motivációs profil feltérképezése 

‒Motivációs tényezők értelmezése és egyeztetése 

‒Belső motivációs elmélet és alkalmazása 

Együttműködés (3-4. szakaszban folyamatosan) 

A témakörben az alábbi ismeretek és gyakorlati készségek elsajátítására kerül sor: 

‒Együttműködés feltételei a feladatmegoldás során 

‒Együttműködés és a versengés különbségének feldolgozása 

‒Eltérő nézőpontok hatása 

‒Csapaton belüli információáramlás nehézségei 

‒Utasítások utóélete, felelősségvállalás, felelősségáthárítás 

‒Konfliktuskezelési források, módok 

‒Egyéni konfliktuskezelési preferenciák azonosítása, előnyök-hátrányok feldolgozása 

‒Változásokhoz való hozzáállás, változási görbe ismerete, gyakorlatban való felis-merése 

3-4. szakasz: 

Problémaelemzési technikák: 

‒Problémák lehetséges okainak feltárása 

‒A felmerülő problémák gyökérokainak azonosítása 

Ötletgenerálási technikák: 



 

 

Megoldások azonosításának technikái – csoportos szellemi alkotótechnikák megismerése és 

használatuk megtapasztalása 

3.6.1.6.3 Prezentációs készségek fejlesztése II. 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék és begyakorolják az oktatási tananyaghoz kap-csolódó 

előadásmódok alapvető szabályait, megtanuljanak gazdálkodni az idővel és képe-sek legyenek 

beosztani a felkészülés és a prezentálás arányát. Könnyedén fel tudják építeni és meg tudják 

szerkeszteni egy előadás vázlatát, majd képesek legyenek azt élőszóban be-mutatni és felhasználni a 

projektmunka során is. Mivel egy projekttel kapcsolatos prezen-táció elkészítése a tanulói csoportnak 

önmagában egy önálló feladatot jelent, az előkészíté-si feladatok hatékony megoldásához a 

tanulóknak meg kell ismerniük a megfelelő időgaz-dálkodási és egyéb tervezési metódusokat. A 

prezentációs készségek elsajátításával a tanulóknak nem okoz majd gondot a szakmai vizsgafeladat 

formai összeállítása és előadása, és valós projektkörnyezetben is képesek lesznek az elvárásoknak 

megfelelően bemutatni feladataikat. 

3-4. szakasz: 

Hatékony feladattervezés és -szervezés: 

‒Tervezés hatása a munkavégzésre 

‒Tervezés és megvalósítás helyes aránya 

‒Feladatok elvégzésének megszervezése – párhuzamosságok, egymásra építkezés, szűk 

keresztmetszet 

Felkészülés a prezentációs anyagok előkészítésére: 

Feladatok priorizálása: 

‒Priorizálási szempontok a feladatok megvalósítása során 

‒Sürgős-fontos mátrix 

Időgazdálkodás: 

‒Időrabló tevékenységek összegyűjtése 

‒Megoldási lehetőségek azonosítása 

Váratlan helyzetek kezelése: 

‒Nem tervezett események típusai 

‒Nem tervezett, váratlan események kezelése 

‒„Újratervezés”Prezentáció megtervezése 

‒Prezentációra való felkészülés 

‒A „jó előadás” szabályai 

‒Írásos prezentáció alapvető szabályai, tartalmi elemei, kinézete 

‒Moderációs technikák megismerése 

‒PrezentációVerbális gyakorlatok a jó előadói készség elsajátításához. 

3.6.1.6.4 Projektszervezés és -menedzsment II. 

A projektmenedzsment elméletének ismeretével és gyakorlati elsajátításával a tanulók képessé válnak 

csapatban előkészíteni, feldolgozni és prezentálni egy-egy konkrét projekt-munkát. Az alábbiakban 

felsorolt témák ismerete lehetővé teszi a tanulók számára, hogy akár a duális képzésbe, akár 

tanulmányaikat követően a munkaerőpiacra belépve hatékonyan közreműködjenek valós 

projektekben is. 

Projektmenedzsment alapjai 

3-4. szakaszban folyamatosan 

Projekt fogalma: 

‒Projekt fogalmának tisztázása 

‒Projekt és feladat elkülönítése 

Projektéletciklus elemei: 

‒Projektek általános életciklusának bemutatása 

‒Az életciklus-elemek jellemzőinek feldolgozása 

Projektek kezdeményezése és definiálása: 

‒A projektötlettől a projektek elfogadásáig 

‒Projektek terjedelmének dimenziói 



 

 

Projekttervezés és erőforrás-tervezés: 

‒Feladattervek meghatározása 

‒Projektfeladatok ütemezése – egymásra épülés, párhuzamosságok, szűk keresztmetszetek kezelése 

‒Erőforrások típusai és tervezésük 

Projektszervezet felállítása: 

‒Projektszervezet felépítése 

‒A projektszervezet tagjainak feladatai és felelőssége 

‒Projektcsapat tagjainak kiválasztása 

3-4. szakaszban 

Projektmenedzsment haladó szinten: 

‒Projektek megvalósítása, megvalósítás-mentoring 

‒Projektmegvalósítás feladatai 

‒Monitoring és beszámolás a projektmegvalósítás során 

‒Érdekcsoportok kezelése (stakeholder management) 

‒Projektekhez kapcsolódó érdekcsoportok 

‒„Stakeholder-térkép” készítése 

Projektcsapatok vezetése: 

‒Hierarchián kívüli irányítás jellemzői 

‒Projektcsapat irányítása 

‒Kommunikáció a projektcsapaton belül 

‒Projektcsapat motiválása 

3.6.1.6.5 Csapatban végzett projektmunka II. 

A témakörben a tanulók kis csoportokbanvégzett, szakmai tantárgyakhoz kapcsolódó projektek 

megvalósítása közben gyakorolják és mélyítik el szakmai készségeiket és a soft skilleket. A csapatban 

végzett projektmunka következetes dokumentálása lehetőséget te-remt a diákok számára a karrierjük 

szempontjából is fontos szakmai portfólió építésére. 

 

3.7 Hálózatok megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 794 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

Mivel ma már ott is infokommunikációs hálózat működik a háttérben, ahol nem is gondolnánk, a jövő 

szakembereinek szakmai alapkészségeihez hozzátartozik, hogy ismerjék a legfontosabb hálózati 

technológiákat, és képesek legyenek a kommunikációban résztvevő eszközök beállítására és 

alapszintű hibaelhárítására. A jövő szakemberei ismerjék meg a használt hálózati technológiákat, 

protokollokat, és legyenek képesekkomplex, redundáns hálózat tervezésére, kialakítására, WAN-

eszközök alapszintű kezelésére. 

3.7.1 Hálózatok I. tantárgy 360 óra 

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek egy helyi hálózatot megtervezni, 

megvalósítani és konfigurálni. Továbbá képesek legyenek a második és harmadik rétegben 

redundancia tervezésére és megvalósítására. Képesek legyenek a hálózati igényeknek megfelelő 

VLAN-ok tervezésére és kialakítására, a VLAN-ok közötti forgalom irányításának megvalósítására, 

konfigurálására. A tanulók ismerjék meg a statikus forgalomirányítást, és legyenek képesek 

kisméretű hálózatban IPv4-esés IPv6-osstatikus forgalomirányítás konfigurálására. A tanulók 

ismerkedjenek meg a vezeték nélküli technológiákkal, és legyenek képesek otthoni és nagyvállalati, 

vezeték nélküli hálózat kialakítására, üzemeltetésére. 

Ismerkedjenek meg a leggyakoribb biztonsági problémákkal, támadási típusokkal, és tanulják meg 

ezek lehetőség szerinti megelőzését, elhárítását. 

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül gyakorlati példákon keresztül 

valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, gyakorlati 

példákon, feladatokon történő gyakorlása útján. 

Az elméleti rész időszükséglete: 30%; a gyakorlati rész időszükséglete: 70% 



 

 

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.7.1.1 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.7.1.2 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.7.1.3 Hálózatok I. tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.7.1.4 A tantárgy témakörei 

3.7.1.4.1 Hálózati eszközök alapszintű konfigurációja 

A témakör célja, hogy a tanulók képesek legyenek hálózati eszközökkel sávon kívüli és sávon belüli 

kapcsolatot létesíteni, és kapcsolók, illetve forgalomirányítók alapszintű konfigurációját elvégezni. 

A témakör elvégzésétkövetően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Képes konzolkapcsolatot kialakítani számítógép és hálózati eszköz (kapcsoló, forgalomirányító) 

között. Ismer legalább egy terminálemulációs szoftvert, és képes annak használatával a hálózati 

eszköz konfigurációs felületéhez hozzáférni. 

‒Tisztában van a kapcsoló  kezdeti konfigurációját megvalósító parancsokkal, és képes ezen 

parancsok használatára. Képes a kapcsoló alapszintű konfigurációját elvégezni (eszköznév beállítása, 

privilegizált mód és vonali jelszavak beállítása, bejelentkezési és nap üzenetének beállítása, 

parancselőzmények számának korlátozása). 

‒Képes kapcsolón felügyeleti IP-cím és alapértelmezett átjáró beállítására. 

‒Képes kapcsolón telnet és SSH-kapcsolat konfigurálására. Tisztában van a telnet és az SSH-

protokollok közötti különbséggel. Adatforgalom elfogására alkalmas szoftver használatával képes 

telnet forgalom elfogására és az elfogott csomagok elemzésére. 

‒Tisztában van a forgalomirányító kezdeti konfigurációját megvalósító parancsokkal, és képes ezen 

parancsok használatára. 

‒Képes forgalomirányító interfészeinek konfigurálására (IP-cím és alhálózati maszk beállítása, leírás 

megadása, interfész engedélyezése és tiltása). 

‒Képes forgalomirányító tábla megjelenítésére, és tudja értelmezni a közvetlenül csatlakozó 

hálózatokat jelölő sorokat.  

‒Képes végberendezéseket csatlakoztatni a hálózati eszközökhöz, és képes azok IP-konfigurációját 

elvégezni.  

‒Képes ellenőrizni a közvetlenül csatlakozó hálózatok elérhetőségét. 

‒Képes hibaelhárítást végezni nem megfelelően működő, közvetlenül csatlakozó hálózatok között. 

Észreveszi a hálózatelérési hibát okozó téves konfigurációt, és képes annak korrigálására. 

3.7.1.4.2 Kapcsolási alapok 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a kapcsoló működését, a kapcsolási módokat. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van a második rétegbeli kerettovábbítás folyamatával. Tudja, hogy a kapcsoló esetében 

mire szolgál aMAC-tábla. Ismeri a MAC-tábla felépítésének folyamatát, és használatának módját. 

Képes a kapcsoló MAC-tábláját megjeleníteni, kiüríteni. 

‒Adatforgalom elfogására alkalmas szoftver vagy szimulációs szoftver használatával képes a 

kapcsoló MAC-táblájának felépítését nyomon követni. 

‒Ismeri a kapcsolási módokat (töredékmentes továbbítás, gyorstovábbítás, tárol-és-továbbít 

módszer), és képes azok összehasonlítására. 

‒Tisztában van az ütközési tartomány és a szórási tartomány fogalmával. Képes az ütközési és a 

szórási tartomány összehasonlítására és megkülönböztetésére. Adott topológián képes az ütközési és 

a szórási tartományok megállapítására.  

3.7.1.4.3 VLAN-ok használata, VLAN-ok közti forgalomirányítás 

A témakör célja, hogy a tanulók ismerjék meg a VLAN-ok szerepét, legyenek képesek VLAN-ok 

kialakítására, és legyenek tisztában a trönk kapcsolatok szerepével. A tanulók ismerkedjenek meg a 

VLAN-ok közti forgalomirányítás lehetőségeivel, és legyenek képe-sek VLAN-ok közti 



 

 

forgalomirányítást megvalósítani. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és 

gyakorlati készségekkel fog rendelkezni. 

‒Tisztában van a VLAN-ok szerepével, jelentőségével. Érti a VLAN-ok használatának célját. 

‒Ismeri a VLAN-ok fontosabb típusait: adat, hang, felügyeleti és natív VLAN, éstisztában van a 

VLAN-ok megvalósításának módjaival. 

‒Tisztában van a VLAN ID fogalmával, szerepével. Ismeri a normál és kiterjesztett VLAN 

létrehozására használható VLAN ID-tartományt. Érti a normál és a kiterjesztett VLAN közötti 

különbségeket. 

‒Képes VLAN-ok létrehozására, törlésére, módosítására. 

‒Tisztában van a kapcsoló portjainak lehetséges működési módjaival (hozzáférési, trönk), érti a két 

működési mód közötti különbséget. Adott topológián önállóan meg tudja határozni, hogy a szereplő 

kapcsolóportoknak melyik módban kellene működniük. 

‒Képes a kapcsoló portjait hozzáférési módúra konfigurálni és VLAN-hoz rendelni. 

‒Képes a kapcsoló portjait trönk módúra konfigurálni, azon a natív és az átengedett VLAN-okat 

beállítani. 

‒Ismeri a 802.1q protokollt, és adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel vagy szimulációs 

szoftverrel képes 802.1q keret elemzésére 

.‒Képes egy adott kapcsolón a hozzáférési portként működő portok és a hozzájuk rendelt VLAN-ok 

megjelenítésére. Képes egy kapcsolón a trönkként működő portok megjelenítésére. Képes arra, hogy 

egy kapcsoló portján ellenőrizze a működési módot (hozzáférési, trönk). 

‒Képes a hozzáférési és a trönk portok hibaelhárítására. 

‒Ismeri a VTP-protokollt, tisztában van a VTP-protokoll használatával. Érti a VTP-módok (kliens, 

szerver, transzparens) feladatát, működését. 

‒Képes VTP-t konfigurálni kapcsolók közé. 

‒Képes a VTP-protokoll hibafelderítésére és elhárítására. 

‒Képes többkapcsolós hálózatban VLAN-ok kialakítására. 

‒Képes VLAN-ok között hagyományos forgalomirányítás megvalósítására. 

‒Képes VLAN-ok között "router-on-a-stick" forgalomirányítás megvalósítására. 

‒Képes többrétegű kapcsolón routed port konfigurálására. Képes VLAN-ok közötti hagyományos 

forgalomirányítás megvalósítására többrétegű kapcsolóval. 

‒Képes többrétegű kapcsolón VLAN-ok létrehozására, SVI-interfészeken IP-cím be-állítására, fizikai 

porton trönk működési mód beállítására. Képes többrétegű kap-csolón trönk port és SVI-interfészek 

használatával VLAN-ok közti forgalomirányí-tás konfigurálására. 

‒Képes VLAN-ok közötti forgalomirányítás hibakeresésére és -elhárítására. 

3.7.1.4.4 Második rétegbeli redundancia 

A témakör célja, hogy a tanulók felismerjék az első és második rétegben a redundancia 

szükségességét, és tisztában legyenek a redundancia okozta problémákkal. Ismerjék meg a feszítőfa-

protokoll szerepét, és legyenek képesek feszítőfa-protokoll használatára, konfigurálására. A tanulók 

értsék meg a portösszevonás működését, és legyenek képesek kapcsolók közötti portösszevonás 

konfigurálására, hibaelhárítására. A témakörelvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és 

gyakorlati készségekkel fog rendelkezni: 

‒Tisztában van az első és második rétegbeli LAN-redundancia szerepével, szükségességével. 

‒Érti a redundánsan kialakított hálózatok esetén felmerülő problémákat (szórási vihar, MAC-tábla-

instabilitás, többszörös kerettovábbítás). 

‒Képes a redundánsan kialakított hálózat problémáit szimulációs szoftver segítségével bemutatni, 

modellezni. 

‒Ismeri a feszítőfa-protokollt, tisztában van annak szerepével, feladatával. 

‒Ismeri a feszítőfa-protokoll működését, tudja az idekapcsolódó fogalmakat (gyökérponti híd, Bridge 

ID, BPDU, gyökérponti port, kijelölt port, nem kijelölt port). 

‒Ismeri a Bridge ID tartalmát, felépítését. 

‒Tisztában van a gyökérponti híd választásának folyamatával, és képes azt befolyásolni prioritás 

használatával. 



 

 

‒Ismeri a feszítőfa-protokoll által használt vonali költségeket. Képes egy topológián megállapítani, 

hogy melyik kapcsoló tölti be a gyökérponti híd szerepét, a többi kapcsoló esetén képes a gyökérponti 

hídtól való költség megállapítására. Képes eldönteni, hogy melyik port milyen szerepet tölt be 

(gyökérponti, kijelölt, nem kijelölt). 

‒Képes megjeleníteni egy kapcsolón a jelenleg használt feszítőfa-protokollt, a györkérponti híd és a 

saját Bridge ID-t, a gyökérponti hídtól vett költséget és a feszítőfa-protokollban részt vevő portok 

szerepét és költségét. 

‒Tudja, hogyegy port felkapcsolása esetén milyen állapotváltozások (lezárt, figyelő, tanuló, 

továbbító, letiltott) mennek végbe, és képes ezeket jellemezni. 

‒Ismeri a feszítőfa-protokoll változatait (STP, RSTP, PVST+, rapid PVST+, MSTP), érti a 

működésbeli eltéréseket. 

‒Tisztában van a portfast, a BPDU-filter és a BPDU-guard szerepével, és képes eze-ket beállítani 

globálisan és portonként is. 

‒Képes a feszítőfa-protokoll hibakeresésére és hibaelhárítására. 

‒Tisztában van a második rétegbeli portösszevonás szükségességével, és ismeri annak lehetőségeit. 

‒Ismeri a portösszevonás előnyeit, a feszítőfa-protokollra vonatkozó jelentőségét. 

‒Tudja, mi szükséges ahhoz, hogy a portösszevonás működőképesen megvalósuljon. 

‒Ismer legalább egy protokollt, amely portösszevonást valósít meg (LACP, PAgP), tisztában van 

ezen protokoll működésével és a használt portmódokkal (kezdemé-nyező, várakozó). 

‒Képes az általaismert protokollal EtherChannel kapcsolat kialakítására. 

‒Képes egy kapcsolón létrehozott EtherChannel kapcsolatok megjelenítésére, a beletartozó portok 

kilistázására. 

‒Képes EtherChannel kapcsolatokhibakeresésére és hibaelhárítására. 

3.7.1.4.5 Dinamikus címkiosztás IPv4-környezetben 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a dinamikus címkiosztással IPv4-környezetben. 

A tanulók legyenek képesek DHCPv4-kiszolgáló konfigurálására forgalomirányítón. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkelés gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Ismeri a dinamikus címigénylés lehetőségeit IPv4-környezetben. 

‒Ismeri a DHCPv4-protokoll működését, az általa használt üzeneteket (DHCPDISCOVER, 

DHCPOFFER, DHCPREQUEST, DHCPACK, DHCPNAK). Képes a DHCP által használt üzenetek 

jellemzésére. 

‒Adatforgalom elfogására használt szoftverrel vagy szimulációs szoftverrel képes a DHCP-folyamat 

üzeneteit megjeleníteni és azokat értelmezni. Képes a DHCP-folyamat végigkövetésére, 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftver használatával. 

‒Képes forgalomirányítón DHCP-szolgáltatás engedélyezésére és tiltására. Képes forgalomirányítón 

DHCP-hatókör konfigurálására, mely a legszükségesebb elemeket tartalmazza (kiosztható hálózat, 

alapértelmezett átjáró, DNS-kiszolgáló, kiosztásból kizárt címek). 

‒Képes forgalomirányítón DHCP-fenntartás konfigurálására és a bérleti idő beállítására. 

‒Képes forgalomirányítón DHCP-közvetítő használatára. 

‒Képes végberendezéseken és hálózati eszközökön DHCP-protokoll használatával dinamikus 

címigénylés beállítására. 

‒Képes DHCPv4 esetén hibafelderítést és hibaelhárítást végezni. 

3.7.1.4.6 IPv6-oscímzés és dinamikus címkiosztás IPv6-környezetben 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az IPv6-cím szerepét, szerkezetét, tisztában legyenek 

használatának szükségességével. A tanulók ismerjék meg az IPv6-címek típusait, és legyenek 

képesek IPv6-oscímzés használatára forgalomirányítókon és végberendezéseken. A tanulók értsék 

meg a címmeghatározó protokoll szerepét IPv6-környezetben. A tanulók ismerkedjenek meg a 

dinamikus címkiosztás lehetőségeivel IPv6-környezetben. A tanulók legyenek képesek SLAAC 

használatára és DHCPv6-kiszolgáló konfigurálására forgalomirányítón. A tanulók ismerjék fel a 

dinamikus címkiosztás során felmerülő tipikus hibákat, és legyenek képesek azok elhárítására. 



 

 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van az IPv6-oscímzés kialakulásának szükségességével és időszerűségével. 

‒Ismeri az IPv6-csomag fejlécének fontosabb mezőit (forrás és cél IPv6-cím, ugráskorlát, következő 

fejléc). 

‒Ismeri az IPv6-címek felépítését, szerkezetét, tisztában van a nibble, a prefix és a prefixhossz 

fogalmával. 

‒Ismeri az IPv6-cím rövidítésének szabályait, és azokat a gyakorlatban is tudja alkalmazni. 

‒Ismeri az IPv6-oscímzés típusait (unicast, multicast, anycast). 

‒Ismeri az IPv6 egyedi címek legfontosabb fajtáit (globális egyedi cím, link-local cím, visszacsatolási 

cím, meghatározatlan cím, egyedi helyi cím). 

‒Tisztában van a globális egyedi címszerkezetével (globális forgalomirányító előtag, alhálózat-

azonosító, interfész-azonosító). 

‒Ismeri az EUI-64 módszert, és tetszőleges MAC-cím esetén képes előállítani az interfészazonosítót 

EUI-64 használatával. 

‒Képes hálózati eszközökön és végberendezéseken statikus IPv6-cím beállítására, link-local cím 

beállítására, használatára.  

‒Képes IPv6-kapcsolat kialakítására és tesztelésére ping és traceroute parancsok használatával. 

‒Ismeri az ICMPv6-protokoll működését és lehetséges üzeneteit. 

‒Képes forgalomirányítón az IPv6-forgalomirányítás engedélyezésére. 

‒Ismeri az IPv6-környezetben használt címmeghatározó protokollt (NDP), és annak üzeneteit (RA, 

RS, NA, NS). Tisztában van a címmeghatározó protokoll működésével és használatának 

szükségességével. Ismeri a címfeloldás és a duplikáltcím-felderítés menetét és a használt NDP-

üzeneteket. 

‒Képes IPv6-környezetben alhálózatok kialakítására, és képes megállapítani, hogy több IPv6-cm egy 

alhálózathoz tartozik-e. 

‒Képes IPv6-környezetben címzési terv készítésére. 

‒Képes IPv6-hálózat működésének ellenőrzésére és az alapvető hibák elhárítására. 

‒Ismeri a dinamikus címkiosztás lehetőségeit IPv6-környezetben, és tisztában van a címigénylés 

folyamatával SLAAC, állapotmentes és állapottartó DHCPv6 esetén. 

‒Ismeri az NDP protokoll üzeneteit (RA, RS, NA, NS), tisztában van azok jelentő-ségével a 

dinamikus címkiosztás vonatkozásában. 

‒Ismeri a DHCPv6-folyamat legfontosabb üzeneteit (Solicit, Advertise, Request, Information-

Request, Replystb.), tisztában van azzal, hogy melyik üzenet mireszolgál. 

‒Képes a dinamikus címigénylési folyamat üzeneteinek megtekintésére és elemzésé-re egy 

adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel. Tudja értelmezni az elfogott üzeneteket. 

‒Képes forgalomirányítón dinamikus IPv6-címkiosztást konfigurálni SLAAC, állapotmentes és 

állapottartó DHCPv6 használatával. 

‒Képes kliens eszközökön (végberendezés és forgalomirányító) dinamikus cím-igénylést használni 

IPv6-os környezetben. 

‒Felismeri a leggyakoribb hibákat a dinamikus címkiosztás során IPv6-környezetben, és képes 

ezeknek a hibáknak az elhárítására. 

3.7.1.4.7 Harmadik rétegbeli redundancia 

A témakör célja, hogy a tanulók felismerjék a harmadik rétegben a redundancia szükségességét, és 

tisztában legyenek a redundancia okozta problémákkal. A tanulók tudjanak harmadik rétegbeli 

redundanciát tervezni, és megvalósítani FHRP protokoll konfigurálásával. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni:  

‒Tisztában van a harmadik rétegbeli redundancia szükségességével ésmegvalósításának 

lehetőségeivel. 

‒Képes harmadik rétegbeli redundanciát tartalmazó hálózat tervezésére. 

‒Ismeri a First Hop Redundancy Protocols (FHRP) általános működési elvét. 



 

 

‒Érti a virtuális router, a virtuális IP-cím és a virtuális MAC-cím jelentőségét, megfelelően tudja 

használni a virtuális IP-címet. 

‒Tisztában van legalább egy FHRP-protokoll működésével (Virtual Router Redundancy Protocol 

[VRRP], Hot Standby Router Protocol [HSRP], Gateway Load Balancing Protocol [GLBP]). 

‒Képes az általa tanult FHRP-protokoll hatékony működésének konfigurálására. 

‒Képes az általa tanult FHRP-protokoll beállításainak, valamint a forgalomirányító protokollbeli 

aktuális szerepének a megjelenítésére. 

‒Felismeri az általa tanult FHRP-protokoll konfigurációs hibáit, és képes azok elhá-rítására. 

3.7.1.4.8 Hálózatbiztonság, a kapcsoló biztonságossá tétele 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a leggyakoribb biztonsági problémákat és támadási 

típusokat LAN-környezetben, és megtanulják, hogyan lehet ellenük védekezni, illetve 

megelőzniőket. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Érti az alapvető biztonsági beállítások szükségességét a hálózati eszközökön. 

‒Ismeri a LAN-okban előforduló leggyakoribb biztonsági problémákat, támadási lehetőségeket 

(MAC-cím-elárasztás, ARP-támadás, DHCP-kiéheztetés és -hamisítás, Telnet-támadások, Brute 

force-jelszó-támadás). 

‒Tisztában van a leggyakrabban használt biztonsági módszerek szerepével, működé-i elvével. 

‒Érti a MAC-cím-elárasztásos támadás folyamatát és az általa okozott működési problémákat. 

‒Tisztában van a portbiztonság működésével, és használatának lehetőségeivel. Érti a portbiztonság 

megsértésével kiváltott állapotok közti különbségeket. 

‒Képes kapcsolón portbiztonság konfigurálására. 

‒Képes ellenőrizni a portbiztonsággal konfigurált kapcsolóportok állapotát, és képes a lekapcsolt 

portok helyreállítására. 

‒Ismeri a DHCP-snooping-technikát, annak működését. Tisztában van a megbízható és nem 

megbízható port fogalmával. 

‒Képes kapcsolón DHCP-snooping konfigurálására. 

‒Tudja, mi célt szolgál a DHCP 82-es opciója, és képes ennek használatát engedélyezni, illetve tiltani. 

‒Képes ARP-inspection (DAI)konfigurálásra az ARP-támadások megelőzésére. 

‒Képes kapcsoló és forgalomirányító távoli elérésétSSH-protokoll használatával biztosítani. 

‒Képes az SSH-elérés során fellépő hibák felismerésére és elhárítására. 

3.7.1.4.9 Vezeték nélküli technológiák 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a vezeték nélküli szabványokat, a WLAN topológiákat 

és a WLAN-ok működését. A tanulók legyenek képesek vezeték nélküli hálózat kialakítására kis- és 

nagyvállalati környezetben. A tanulók legyenek tisztában a leggyakoribb biztonsági problémákkal, 

támadási módszerekkel, és tanuljákmeg, hogyan lehet ellenük védekezni, azokat megelőzni. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Képes a vezetékes és vezeték nélküli hálózatok összehasonlítására, előnyeinek és hátrányainak 

megállapítására. 

‒Ismeri a vezeték nélküliLAN  WLAN) szabványokat, technológiákat. Tisztában van azzal, hogy 

mely 802.11 szabványok kompatibilisek egymással. 

‒Tisztában van a rádiófrekvencia és a frekvenciacsatorna fogalmával, a 802.11 szabványok által 

használt rádiófrekvencia-sávval és -csatornákkal. 

‒Tudja, hogy milyen összetevők szükségesek vezeték nélküli hálózat kialakításához (vezeték nélküli 

hálózati kártya, vezeték nélküli hozzáférési pont, vezeték nélküli forgalomirányító), és tisztában van 

ezek feladatával. 

‒Ismeri a vezeték nélküli hálózatok esetén használatos topológiákat (ad hoc mód, infrastruktúra mód). 

‒Ismeri a vezeték nélküli hálózat működései elvét, tisztában van a CSMA/CA kö-zeghozzáférés-

vezérléssel. 



 

 

‒Ismeri a legfontosabb menedzsmentkeretek és vezérlőkeretek feladatát (beacon frame, association 

request frame, authentication frame, RTS, CTS). 

‒Tisztában van a vezeték nélküli kliens és az AP társítási folyamatának lépéseivel. 

‒Képes otthoni, vezeték nélküli hálózat kialakítására, konfigurálására. Képes vezeték nélküli kliens 

eszközökkel vezeték nélküli hálózathoz csatlakozni. 

‒Ismeri a leggyakoribb vezeték nélküli támadási módokat (DOS-támadások, hamis AP-k, 

közbeékelődéses támadás). 

Ismeri a vezeték nélküli hitelesítési módokat, és képes azok konfigurálására, használatára. 

‒Képes vezeték nélküli forgalomirányító konfigurálására (például: DHCP-kiszolgáló, SSID, 

hitelesítés, MAC-cím-szűrés, porttovábbítás, távoli felügyelet, adminisztrátori jelszó). 

‒Képes vezeték nélküli forgalomirányítót az internethez csatlakoztatni, megfelelő IP-címzést 

konfigurálni. 

‒Ismeri a nagyvállalati, vezeték nélküli hálózati megoldások során használt eszközöket (Wireless 

LAN Controller, Lightweight Access Point). 

‒Tisztában van a CAPWAP-protokoll működésével. 

‒Képes WLC-hez csatlakozni és annak GUI-felületét használni. Képes WLC-n a legalapvetőbb 

beállítások elvégzésére (WLAN létrehozása, beállításai, AP-csoportok kezelése). 

‒Képes a vezeték nélküli hálózatokban előforduló leggyakoribb hibák felismerésére és elhárítására. 

3.7.1.4.10 Forgalomirányítási alapok, statikus forgalomirányítás 

A témakör célja, hogy a tanulók szerezzenek forgalomirányítási alapismereteket, tudják értelmezni 

az irányítótábla bejegyzéseit IPv4-és IPv6-környezetben. A tanulók ismerjék meg a statikus 

forgalomirányítás lehetőségeit, működését, és legyenek képesek kisebb hálózatban statikus 

forgalomirányítást konfigurálni. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van az irányítótábla szerepével, az irányítótáblában található sorok felépítésével IPv4-és 

IPv6-környezetben. 

‒Képes a forgalomirányító IPv4-és IPv6-irányítótábláját megjeleníteni, a benne található sorokat 

értelmezni. 

‒Képes IPv4-és IPv6-irányítótábla alapján a forgalomirányító döntési folyamatát ismertetni. 

‒Tisztában van a statikus forgalomirányítás szerepével, megvalósításának lehetőségével. 

‒Ismeri a statikus forgalomirányítás előnyeit és hátrányait. 

‒Ismeri a statikus útvonalak megadási módjait (teljesen meghatározott, kimenő interfészt használó, 

következő ugrás címét használó útvonalak). 

‒Ismeri a statikusan létrehozott útvonalak fajtáit, és tisztában van ezek szerepével (alapértelmezett 

statikus útvonal, lebegő statikus útvonal, hagyományos statikus útvonal, összevont statikus útvonal). 

‒Képes kisméretű hierarchikus hálózatban hatékony IPv4 és IPv6 statikus forgalomirányítást 

tervezni, megvalósítani.  

‒Képes IPv4 és IPv6 alapértelmezett statikus útvonalat konfigurálni. 

‒Képes hagyományos és lebegő statikus útvonalakat létrehozni IPv4 és IPv6 környe-zetben. Ismeri a 

lebegő statikus útvonal szerepét, tisztában van annak használatá-val. 

‒Képes IPv4-és IPv6-környezetben útvonalösszevonást meghatározni, és ennek megfelelően 

összevont statikus útvonalat konfigurálni. 

3.7.2 Hálózatok II. tantárgy 310 óra 

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek egy nagyobb és összetettebb hálózatot 

tervezni, megvalósítani és konfigurálni úgy, hogy a hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat 

meghibásodása a legkisebb kiesést okozza. Továbbá ismerjék a WAN-hálózatokra fókuszálva a 

technológiák, a hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének 

lehetőségeit, valamint a hálózatbiztonság, a hálózatmonitorozás és a hibaelhárítás elméleti alapjait és 

gyakorlati megvalósításait. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forgalomirányítás 

megtervezésére, a protokoll kiválasztására, konfigurálására. A tantárgy további célja az elméleti 



 

 

szakmai ismeretek elsajátítása mellett az, hogy a kapcsolódó ipari minősítés megszerzésére is 

felkészítse a tanulókat. 

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül 

valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, gyakorlati 

példákon, feladatokon történő gyakorlása során. 

Az elméleti rész időszükséglete: 30%; a gyakorlati rész időszükséglete: 70% 

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.7.2.4A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.7.2.6 A tantárgy témakörei 

3.7.2.6.1 Dinamikus forgalomirányítási ismeretek 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a dinamikus belső forgalomirányítás lehetőségeit, a 

forgalomirányító protokollok működését, és megértsék a forgalomirányító protokollok közt lévő 

különbségeket. Képesek legyenek a hálózat méreteinek megfelelő forga-lomirányítás 

megtervezésére, a protokoll kiválasztására, konfigurálására, hibaelhárítására. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Látja a statikus és dinamikus forgalomirányítás közti különbséget, mindkét esetben tisztában van az 

előnyökkel és a hátrányokkal. 

‒Tisztában van a dinamikus belső forgalomirányító protokollok működési elvével. Képes a 

dinamikus forgalomirányító protokollok csoportosítására osztályosság (osztály nélküli, 

osztályalapú), a felhasználás helye (külső, belső), működési mód (távolságvektor-alapú, 

kapcsolatállapot-alapú) szerint. 

‒Ismer legalább egy távolságvektor-alapú dinamikus forgalomirányító protokollt (pl. RIP, RIPv2, 

EIGRP), és tisztában van a működésével. Képes az általa ismert távolságvektor-alapú 

forgalomirányító protokoll konfigurálására, működésének ellenőrzésére, hibaelhárítására. 

‒Tisztában van a távolságvektor-alapú és a kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok közti 

különbségekkel. Ismeri a kapcsolatállapot-alapú forgalomirányító protokollok működési elvét. 

‒Ismeri az OSPFv2 és OSPFv3 forgalomirányító protokollok működését, a forgalomirányítók közötti 

szomszédság kialakulásának feltételeit és folyamatát. 

‒Ismeri az OSPF által használt üzenettípusokat (Hello, DBD, LSR, LSU, LSAck) és azok szerepét. 

‒Tisztában van a hello és a halott időzítők szerepével, és képes azok értékét megváltoztatni.  

‒Ismeri az OSPF-hálózattípusokat (pont-pont, szórásos többes hozzáférés, nem szórásos többes 

hozzáférés, pont-többpont, virtuális összeköttetés), és tisztában van a többeshozzáférésű hálózatok 

kihívásaival (többszörös hozzáférési viszonyok, túlzott LSA-elárasztás). 

‒Tisztában van a router ID, a DR és a BDR fogalmával és szükségességével a többes hozzáférésű 

hálózatokban. 

‒Ismeri a router ID megválasztásának folyamatát, és képes a router ID értékét beállítani, illetve ennek 

hiányában meghatározni. 

‒Ismeri a DR/BDR-választás folyamatát, és képes azt befolyásolni interfészprioritás, illetve router 

ID módosításával. 

‒Ismeri a passzív interfészek szerepét, és képes megállapítani, hogy egy forgalomirányító mely 

interfészét kell passzívként konfigurálni. Képes OSPFv2 és OSPFv3 esetén passzív interfész 

beállítására. 

‒Képes alapértelmezett útvonal továbbhirdetésére egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén. 

‒Képes egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálására, illetve már meglévő OSPFv2-és OSPFv3-

terület kiegészítésére. 

‒Képes hibaelhárítást végezni egyterületű OSPFv2 és OSPFv3 esetén, ismeri a hibaelhárítás során 

használatos legfontosabb parancsokat. 



 

 

‒Tisztában van az OSPF-területek jelentőségével, a többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működésével. 

‒Képes többterületű OSPFv2 és OSPFv3 konfigurálására, illetve már meglévő konfiguráció 

kiegészítésére, módosítására. 

‒Képes alapértelmezett útvonalat behirdetni többterületű OSPFv2 és OSPFv3 hálózatokba. 

‒Képes többterületű OSPFv2 és OSPFv3 működésének ellenőrzésére, hibaelhárítás-ára. 

3.7.2.6.2 Hálózatbiztonság 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék hálózatbiztonság fontosságát. Tisztában legyenek a 

támadási technikákkal, és képesek legyenek ezek lehetőség szerinti megelőzésére, kivédésére. A 

tanulók ismerjék meg a központi hitelesítés szerepét, használatának lehetőségeit, és legyenek képesek 

RADIUS-hitelesítés megvalósítására. A tanulók ismerjék meg a kriptográfia alapjait. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van napjaink hálózati fenyegetéseivel, a CyberSecurity jelenlegi állapotával. 

‒Ismeri a fenyegetés, sebezhetőség és kockázat fogalmát, a kockázatkezelés módsz-reit. 

‒Tisztában van a hacker fogalmával, fajtáival, lehetséges indítékaival. 

‒Ismeri az etikus hacker fogalmát és az etikus hacker által használt eszközöket (pl. jelszófeltörő 

programok, hálózatmonitorozó programok, csomagelfogó programok stb.) 

‒Ismeri a malware fogalmát, fajtáit (vírus, féreg, trójai, spyware, adware, scareware, phishing, 

rootkits, ransomware). Érti az egyes fajták közti különbségeket. 

‒Ismeri a hálózati támadások fontosabb típusait (felderítés, jogosultságmegszerzés, social 

engineering, szolgáltatásmegtagadás). 

‒Ismeri az IP-, ICMP-, TCP-, UDP-, ARP-, DNS-és DHCP-protkollok sebezhetőségeit. 

‒Ismeri a webes és levelezési szolgáltatások sebezhetőségeit. 

‒Ismeri az adatbázisok elleni támadások lehetőségeit (pl. SQL-injection). 

‒Képes egy kapcsolón a porttükrözés beállítására (SPAN), a hálózati forgalom megfigyelése céljából. 

‒Tisztában van a hálózatbiztonsági házirend fontosságával. Tisztában van az egyes támadástípusok 

esetén használható megelőzési és hatástalanítási technikákkal. 

‒Ismeri a forgalomirányító védelmének három területét (fizikai biztonság, az operációs rendszer 

biztonsága, router hardening). 

‒Ismeri a forgalomirányítón létrehozható felhasználói szinteket, érti ezek működését, és képes 

forgalomirányítón különböző szintű felhasználókat létrehozni, hozzájuk jogosultságokat rendelni. 

‒Tisztában van a role-based CLI-hozzáféréssel, a root view, a CLI-view és a superview fogalmával, 

működésével. Képes forgalomirányítón superview, root view és CLI-view létrehozására, 

működésének ellenőrzésére. 

‒Tisztában van a szállítási réteg sebezhetőségével, ismeri a TCP-és UDP-protokoll elleni 

támadásokat. 

‒Ismeri az AAA fogalmát, összetevőit. 

‒Tisztában van a külső központi szerveren történő hitelesítés és hozzáférés-kezelés jelentőségével, 

fontosságával. 

‒Tisztában van a RADIUS-protokoll működésével, szerepével.  

‒Képes forgalomirányítón AAA megvalósítására, használatára. Képes forgalomirányító távoli 

eléréséhez RADIUS-hitelesítést használni. 

‒Képes vezeték nélküli hálózatban RADIUS-hitelesítés konfigurálására, használatára. 

‒Tisztában van a hitelesítés, sértetlenség és megbízhatóság (authentication, integrity, confidentiality) 

jelentésével, érti a köztük lévő különbségeket. 

‒Érti a kriptográfia jelentőségét, ismer egyszerűbb titkosítási algoritmusokat (Vigenere-kódolás, 

Ceasar-kódolás). 

‒Tisztában van a titkos kulcs és a nyilvános kulcs fogalmával. 

‒Tisztában van a szimmetrikus kulcsú és az aszimmetrikus kulcsú titkosítás működési elvével. Ismer 

szimmetrikus kulcsú és aszimmetrikus kulcsú titkosítási eljárásokat (DES, AES, RSA). 

‒Tisztában van a hash algoritmusok feladatával, ismeri a leginkább használt hashképző 

algoritmusokat (MD5, SHA). 



 

 

3.7.2.6.3 Hozzáférési listák használata 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a forgalomszűrés jelentőségét, és legyenek képesek 

forgalomszűrést megvalósítani IPv4-környezetben. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van a forgalomszűrés szükségességével, és meg is tudja azt valósítanihozzáférési listák 

alkalmazásával. 

‒Értia hozzáférési listák használatának célját és működését. 

‒Tisztában van a helyettesítő maszk szerepével a hozzáférési listák vonatkozásában, és képes a helyes 

helyettesítő maszk meghatározására. 

‒Ismeri a normál hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségeket. 

‒Képes meghatározni a normál hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyét. 

‒Képes számozott és nevesített normál hozzáférési listát észíteni IPv4-környezetben. 

‒Képes nevesített normál hozzáférési lista szerkesztésére, módosítására.  

‒Képes ellenőrizni a normál hozzáférési lista működését, az átengedett és eldobott csomagok számát. 

‒Képes normál hozzáférési listákon hibakeresést és hibaelhárítást végezni. 

‒Ismeri a kiterjesztett hozzáférési lista nyújtotta forgalomszűrési lehetőségeket. 

‒Képes meghatározni a kiterjesztett hozzáférési lista alkalmazásának legmegfelelőbb helyét. 

‒Képes számozott és nevesített kiterjesztett hozzáférési listát készíteni IPv4 környezetben. 

‒Képes nevesített kiterjesztett hozzáférési lista szerkesztésére, módosítására. 

‒Képes ellenőrizni a kiterjesztett hozzáférési lista működését, az átengedett és eldobott csomagok 

számát. 

‒Képes kiterjesztett hozzáférési listákon hibakeresést és hibaelhárítást végezni. 

‒Tisztában van a távoli elérést biztosító VTY-vonalak védelmének jelentőségével. 

‒Képes normál és kiterjesztett hozzáférési lista segítségével a VTY-vonalak védelmére. 

‒Képes a VTY-vonalakra alkalmazott normál, illetve kiterjesztett hozzáférési lista működésének 

ellenőrzésére és hibaelhárítására. 

3.7.2.6.4 Statikus és dinamikus címfordítás lehetőségei 

A témakör célja, hogy a tanulók megértsék a címfordítás szükségességét, típusait, és legyenek 

képesek statikus és dinamikus címfordítás megvalósítására. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van az IPv4-címfordítás (NAT) szükségességével. Ismeri a címfordítás előnyeit és 

hátrányait. 

‒Ismeri a címfordítás nyújtotta lehetőségeket, és ismeri a címfordítás fajtáit (statikus címfordítás, 

dinamikus címfordítás, portcímfordítás, porttovábbítás). 

‒Tisztában van a címfordítás fajtái közötti különbségekkel. 

‒Tisztában van a címfordításhoz kapcsolódó címek négy típusával (belső helyi cím, belső globális 

cím, külső helyi cím, külső globális cím). 

‒Képes a megfelelő címfordítási típuskiválasztására. 

‒Képes a belső és külső hálózat határának megállapítására. 

‒Képes annak megállapítására, hogy melyik eszközön szükséges címfordítás kialakítása. 

‒Képes statikus címfordítás konfigurálására, ellenőrzésére és hibaelhárítására. 

‒Képes dinamikus címfordítás konfigurálására, ellenőrzésére és hibaelhárítására. 

‒Képes túlterheléses dinamikus címfordítás vagy portcímfordítás (PAT) konfigurálására, 

ellenőrzésére és hibaelhárítására. 

‒Képes port továbbítás konfigurálására, ellenőrzésére és hibaelhárítására. 

‒Képes a címfordítási tábla (NAT-tábla) megjelenítésére, ellenőrzésére, kiürítésére. Érti a NAT-

táblában szereplő bejegyzéseket. 

‒Szimulációs szoftver segítségével végig tudja kísérni egy címfordítást használó adatcsomag 

harmadik rétegbeli fejlécének változását. 

3.7.2.6.5 WAN-technológiák 



 

 

A témakör célja, hogy a tanulók ismerjék a WAN-hálózatokra fókuszálva a technológiák, a 

hálózatokban szükséges eszközök és alkalmazások telepítésének, üzemeltetésének elméleti alapjait 

és gyakorlati megvalósításait. A tanulók ismerjék meg a WAN-ok esetén használt második rétegbeli 

protokollokat, és ismerjék meg a WAN-okban használt forgalomirányítás alapjait és gyakorlati 

megvalósítását. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati 

készségekkel fog rendelkezni: 

‒Tisztában van a WAN-és az OSI-modell kapcsolatával. Érti a WAN fogalmát, használatának célját. 

‒Ismeri a WAN-összetevőket és -eszközöket. 

‒Érti a WAN működését, üzemeltetését. 

‒Képes megállapítani a LAN és a WAN határát. 

‒Ismeri a publikus és privát WAN-technológiákat, képes azok összehasonlítására és adott 

szempontok szerint a legmegfelelőbb technológia kiválasztására. 

‒Tisztában van a soros pont-pont kapcsolat kommunikációs szabványaival. 

‒Ismeri a PPP-protokoll működését, lehetőségeit. 

‒Adatforgalom elfogására alkalmas szoftverrel képes PPP-keret elfogására, és ismeri a keret 

fejlécének részéit. 

‒Képes forgalomirányítók között PPP-kapcsolat kialakítására, ellenőrzésére, hibaelhárítására. 

‒Képes PPP-kapcsolaton hitelesítés (PAP, CHAP) használatára. Érti a hitelesítési módok működését, 

és tisztában van a két hitelesítési mód közötti különbségekkel. 

‒Képes PPP-kapcsolaton konfigurált hitelesítés működésének ellenőrzésére, hibaelhárítására. 

‒Tisztában van az eBGP forgalomirányító protokoll szerepével, fontosabb tulajdonságaival, 

működésével. 

‒Képes az eBGP-protokoll alapszintű konfigurálására. 

3.7.2.6.6 Virtuális magánhálózat (VPN) kialakítása 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a virtuális magánhálózat (VPN) működését, 

használatának előnyeit és fajtáit. A tanulók legyenek képesek Site-to-site és Remote-access VPN 

konfigurálására. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Tisztában van a virtuális magánhálózat szükségességével, szerepével, alapvető funkcióival. 

‒Érti a virtuális magánhálózat nyújtotta lehetőségeket, előnyeit és hátrányait. 

‒Ismeri a legelterjedtebb VPN-technológiákat (Remote-Access VPN, Site-to-Site VPN). 

‒Ismeri az IPSec-technológiát, érti az IPSec-keretrendszer működését, összetevőit. 

‒Tisztában van a Remote-Access VPN nyújtotta lehetőségekkel, alkalmazási területeivel. 

‒Ismeri a Remote-Access VPN összetevőit.‒Képes Remote-Access VPN-konfigurálásra 

forgalomirányítón. 

‒Képes Remote-Access VPN-kapcsolat kialakítására végberendezésen. 

‒Ismeri a Remote-Access VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsokat, és képes azok 

megfelelő használatával a Remote-Access VPN-kapcsolat működésének ellenőrzésére. 

‒Tisztában van a Site-to-Site VPN nyújtotta lehetőségekkel, alkalmazási területeivel. 

‒Ismeri a Site-to-Site VPN összetevőit. 

‒Képes Site-to-Site VPN-konfigurálásra forgalomirányítón. 

‒Képes Site-to-Site VPN-kapcsolat kialakítására forgalomirányítók között. 

‒Ismeri a Site-to-Site VPN-kapcsolat ellenőrzéséhez ajánlott parancsokat, és képes azok megfelelő 

használatával a Site-to-Site VPN-kapcsolat működésének ellenőrzésére. 

3.7.2.6.7 Minőségbiztosítási alapok, hálózatfelügyelet megvalósítása 

A témakör célja, hogy a tanulók alapszintű ismereteket szerezzenek a minőségbiztosítás területén, 

elsajátítsák a hálózatmonitorozás és a hálózatfelügyelet elméleti alapjait és gyakorlati 

megvalósításait. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati 

készségekkel fog rendelkezni: 

‒Érti, hogy a hálózati forgalom milyen hatással van az átvitel minőségére. 



 

 

‒Képes meghatározni a különböző típusú forgalom (hang, adat, videó) számára szükséges minimális 

hálózati követelményeket. 

‒Ismeri a hálózati eszközök által használt, sorba rendező algoritmusokat. 

‒Ismeri a különböző szolgáltatásminőségi (QoS) modelleket. 

‒Tisztában van azzal, hogy a QoS által használt mechanizmusok hogyan biztosítják az átvitel 

megfelelő minőségét. 

‒Képes alapszintű QoS konfigurálására forgalomirányítón. 

‒Ismer legalább egy második rétegbeli protokollt, melyképes a szomszédos eszközök felfedezésére 

(CDP, LLDP). 

‒Tisztában van a hálózatfelderítő protokollok működésével, használatuk előnyeivel, hátrányaival. 

‒Képes az általa ismert hálózatfelderítő protokoll konfigurálására és használatára. 

‒Képes az általa ismert hálózatfelderítő protokoll használatával a hálózat feltérképezésére. 

‒Ismeri a Network Time Protocol (NTP) működését, szerepét. Tisztában van az NTP használatának 

szükségességével. 

‒Képes forgalomirányítót NTP-szerverként és NTP-kliensként konfigurálni. 

‒Képes két eszköz között NTP-kliens és NTP-szerver-kapcsolatot kialakítani. 

‒Képes hitelesítést alkalmazni az NTP-protokoll használata során. 

‒Képes megjeleníteni az NTP működésének állapotát forgalomirányítón. 

‒Képes NTP esetén hibaelhárítást végezni. 

‒Ismeri a Simple Network Management Protocol (SNMP) működését, szerepét, használatának 

lehetőségeit. 

‒Tisztában van az SNMP esetén előforduló fogalmak jelentésével (SNMP manager, SNMP agent, 

MIB, trap). 

‒Ismeri az SNMP-verziókat, tisztában van a köztük lévő főbb különbségekkel. 

‒Képes forgalomirányítón SNMP alapszintű konfigurálására. Képes az SNMP használatára, 

segítségével konfigurációs adatok lekérdezésére, módosítására. 

‒Ismeri a Syslog-protokoll működését, szerepét. Tisztában van a Syslog-protokoll által használt 

üzenetformátummal. Ismeri a súlyossági szinteket, és tudja azok jelentését. 

‒Képes forgalomirányítón Syslog konfigurálására. Képes Syslog-szerverként funkcionáló eszközön 

nyomon követni a forgalomirányító által küldött naplóüzeneteket. Képes ezekben az üzenetekben 

szűrést, keresést, rendezést végrehajtani. 

‒Ismeri a NetFlow-protokoll működését, szerepét, verzióit. Tisztában van a NetFlow által használt 

adatfolyam jelentésével. 

‒Képes forgalomirányítón NetFlow konfigurálására, ellenőrzésére, forgalmi statisztika 

megjelenítésére. 

‒Ismeri a kapcsolók és forgalomirányítók által használt konfigurációk fajtáit (kezdeti konfiguráció, 

futó konfiguráció). Tisztában van ezek szerepével, tárolási helyével. 

‒Ismeri a TFTP-protokoll működését, képes annak használatára. 

‒Képes forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának mentésére, külső 

szerverre történő mentésére TFTP-protokoll használatával. 

‒Képes forgalomirányító és kapcsoló futó, illetve kezdeti konfigurációjának helyreállítására, 

visszaállítására TFTP-protokoll használatával. 

‒Ismeri az IOS fogalmát, szerepét, tárolási helyét, működés közbeni tárolási helyét. 

‒Tisztában van a különböző IOS-verziókkal, és ismeri az aktuális IOS-verzió jellemzőit, 

sajátosságait. 

‒Képes forgalomirányítón és kapcsolón IOS-frissítés végrehajtására. 

‒Ismeri a jelszóhelyreállítás lépéseit forgalomirányítón és kapcsolón. 

‒Képes jelszóhelyreállítást végezni forgalomirányítón és kapcsolón. A témakör részletes kifejtése 

3.7.2.6.8 Hálózattervezés, hibaelhárítás 

A témakör célja, hogy a tanulókelsajátítsák a hálózattervezés és a hálózati hibaelhárítás elméleti 

alapjait és gyakorlati megvalósításait. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel 

és gyakorlati készségekkel fog rendelkezni: 



 

 

‒Tisztában van a konvergált hálózat fogalmával, jelentőségével. 

‒Ismeri a háromrétegű hierarchikus hálózati modellt (hozzáférési réteg, elosztási réteg, központi 

réteg), és tisztában van az egyes rétegek feladatával, ajánlott eszközeivel. 

‒A háromrétegű modell használatával képes kis- és közepes méretű kapcsolt hálózat tervezésére. 

‒Tisztában van a kapcsoló hardverjellemzőivel, a kapcsolók fajtáival (moduláris, fix kiépítésű, 

stackelhető), és képes a hálózat követelményeit figyelembe véve a megfelelő kapcsoló kiválasztására. 

‒Tisztában van a forgalomirányító hardverjellemzőivel, és képes a hálózat követelményeit 

figyelembe véve a megfelelő kapcsoló kiválasztására. 

‒Tisztában van a hálózati dokumentáció tartalmával, jelentőségével. Képes hálózati dokumentáció 

készítésére. Tudja, hogyan érdemes a hálózati dokumentációt felhasználni a hibakeresés során. 

‒Tisztában van a hibaelhárítás folyamatával. 

‒Ismeri az OSI-modell rétegein alapuló hibafelderítési eljárásokat (fentről lefelé, lentről felfelé, oszd-

meg-és-uralkodj), és képes ezek alapján hibafelderítést végezni.  

‒Ismeri a hibafelderítéshez használható hardveres és szoftveres eszközöket, és képes ezek 

használatára. 

‒Képes a hálózati hibák tüneteinek, következményeinek és a hiba által érintett területnek a 

meghatározására. 

‒Képes a hálózati hibák megfelelődokumentálására. 

‒Tisztában van a viszonyítási alap jelentőségével, tudja, hogyan és mikor érdemes viszonyítási alapot 

készíteni. 

3.7.2.6.9 Hálózatvirtualizáció, hálózatautomatizáció 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hálózatvirtualizáció és -automatizáció alapjait, 

előnyeit. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel 

fog rendelkezni: 

‒Tisztában van a cloud computing és a virtualizáció fontosságával, jelentőségével. 

‒Ismeri a hálózati eszközök és a hálózat virtualizálásának lehetőségeit. 

‒Ismeri a szoftveralapú hálózati megoldásokat.‒Ismeri a hálózatautomatizáció alapjait. 

‒Ismeri a használható adatformátumokat (JSON, YAML, XML), és képes ezek ösz-szehasonlítására. 

‒Tisztában van az API-és a REST-szoftverarchitektúra működésével. 

‒Ismeri a különböző konfigurációs menedzsmenteszközöket (Puppet, Chef, Ansible, SaltStack). 

3.7.2.6.10 Komplex hálózat tervezése, kialakítása 

A témakör tanításának célja, hogy a tanulók képesek legyenek egy nagyobb és összetettebb hálózatot 

tervezni, megvalósítani és konfigurálni úgy, hogy a hálózatban egy eszköz vagy kapcsolat 

meghibásodása a legkisebb kiesést okozza. A tanulók eddigi ismereteik alapján végezzék el egy 

komplex hálózat tervezését, dokumentálását, majd szimulációs szoftverben a hálózat működésének 

tesztelését. A tanulók végül fizikai eszközök használatával va-lósítsák meg a tervezett hálózatot. A 

témakör tanítása során csoportos projektmunka javasolt. 

3.7.3 Hálózat programozása és IoT tantárgy 124 óra 

3.7.3.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy oktatásának célja, hogy a diákok képesek legyenek REST API kliensprogram készítésére 

Pythonban, hálózatok programozására, IoT-megvalósítások prototípusainak létrehozására, valamint 

IoT-eszközök programozott beállítására szimulációsés valós eszközökkel. 

3.7.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.7.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.7.3.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.7.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.7.3.6 A tantárgy témakörei 

3.7.3.6.1 Programozási alapok Pythonban 

A témakör célja, hogy a tanulók felfrissítsék és kibővítsék a szakmai alapozás során a Programozási 

alapok tantárgykeretében megszerzett programozási ismereteiket és a Python nyelvben szerzett 



 

 

gyakorlatikészségeiket. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati 

készségekkel fog rendelkezni: 

‒Ismeri a gyakorlati tapasztalatok közösségi tudásmegosztásában (CoP, Communities of Practice) 

rejlő előnyöket, képes hatékonyan használni CoP-forrásokat (pl. GitHub, Stack Overflow, Cisco 

DevNet), képes saját jó gyakorlatainak közösségi megosztására. 

‒Képes Python-alkalmazás létrehozására, ismeri a Python nyelvi elemeit, alapvető moduljait, képes 

a nyelvi elemek felhasználásával felhasználói adatok feldolgozására, fájlok olvasására és írására. 

3.7.3.6.2 REST API kliensprogram készítése Pythonban 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a REST API architektúrát, és képesek legyenek 

egyszerű REST API kliens készítésére Pythonban, valamint a JSON-fájlok kezelésére, 

feldolgozására. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Ismeri az API és a RESTful API fogalmát és célját. 

‒Érti a webszolgáltatások során használt HTTP-kérések működését. 

‒Ismeri a JSON-és XML-formátumok felépítését, képes JSON-formátumú adatok feldolgozására 

(parsing) Pythonban. 

‒Képes publikus API-k dokumentációjának értelmezésére. 

‒Képes Pythonban készített REST API kliens segítségével publikusan elérhető API-k használatára, a 

visszakapott adatok feldolgozására. 

‒Ismeri a RESTful kérések legfontosabb authentikációs metódusait (basic, token, OAuth). 

3.7.3.6.3 Hálózatok programozása 

A témakör célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek, illetve alapszintű gyakorlatot szerezzenek a 

hálózatok programozása területén. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Ismeri a hálózatok dinamikus kialakítását és konfigurálását lehetővé tévő szoftver által definiált 

hálózat (SDN, Software Defined Network), illetve modellalapú programozás (Model Driven 

Programmability) alapelvét.  

‒Érti a YANG-adatmodellt használó RESTCONF-and NETCONF-protokollok célját. 

‒Képes YANG-adatmodell integrálására és használatára Pythonprogramban. 

‒Képes Python programban RESTCONF- és NETCONF-protokollokat használva hálózati eszközök 

dinamikus konfigurációját elvégezni. 

3.7.3.6.4 IoT – a dolgok internete 

A témakör célja, hogy betekintést adjon a dolgok internetének világába, valamint képessé tegye a 

tanulókat IoT-megvalósítások prototípusainak létrehozására, IoT-eszközök programozott beállítására 

szimulációs és valós eszközökkel (pl. Arduino, Rasberry Pi) egyaránt. 

A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Érti a dolgok internetének kialakulásához vezető digitális transzformáció koncepcióját, a 

folyamatban rejlő lehetőségeket és kihívásokat. 

‒Képes megtervezni és szimulációs eszköz segítségével lemodellezni egyszerű IoT-megoldásokat. 

‒Képes megtervezni, illetve elektronikai alkatrészek, mikrokontrollerek (pl. Arduino) és hitelkártya 

méretű számítógépek (pl. Raspberry Pi) segítségével prototípusként megépíteni egyszerű IoT-

megoldásokat. 

‒Képes Python program segítségével összegyűjteni, feldolgozni, analizálni, vizualizálni és SQL-

adatbázisban eltárolni szenzorokból származó adatokat. 

‒Képes Python program segítségével befolyásolni az IoT-eszközök viselkedését. 

‒Képes Python program segítségével az IoT-eszközöket felhőszolgáltatásokhoz kapcsolni API-kon 

keresztül. 

 

3.8 Hálózati operációs rendszerek és felhőszolgáltatások megnevezésű tanulási terület 



 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 428 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület tanításának célja a Windows és Linux szerverekkel megvalósított helyi- és 

internetszolgáltatások, valamint a felhőszolgáltatások telepítéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 

ismeretek elsajátítása. További cél a Windows- és Linux-alapú rendszerek integrációjának, valamint 

a virtualizációs technológiáknak a megismerése. 

3.8.1 Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgy 428 óra 

3.8.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tanulási terület a Szerverek és felhőszolgáltatások tantárgyat tartalmazza csak, így a tantárgy célja 

megegyezik a tanulási terület tartalmi összefoglalójában megadott célokkal. 

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül 

valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, gyakorlati 

példákon, feladatokon történő gyakorlása során. 

Az elméleti rész időszükséglete: 20%; a gyakorlati rész időszükséglete: 80% 

3.8.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.8.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Informatikai és távközlési alapok I. tantárgy 

Virtualizáció és felhőtechnológiák 

A Windows telepítése és konfigurációja 

A dolgok internete témakörei 

Informatikai és távközlési alapok II. tantárgy témakörei 

3.8.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.8.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendőkompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.8.1.6 A tantárgy témakörei 

3.8.1.6.1 Virtualizáció és konténerek 

A témakör célja az ismertebb virtualizációs technológiák mélyebb megismerése, a 

konténertechnológiákat is beleértve, valamint ezek segítségével virtuális gépek és konténerek 

létrehozása és menedzselése. A témakörelvégzésétkövetőena tanulóaz alábbiismeretekkelés 

gyakorlati készségekkel fog rendelkezni: 

‒Ismeri a virtualizáció megvalósítási módjait, a szerver- és kliensoldali virtualizáció eszközeit. 

‒Képes virtuális gépek telepítésére, hardverparamétereik beállítására, pillanatképek létrehozására. 

‒Ismeri a konténer fogalmát, alkalmazási lehetőségeit. 

‒Ismeri a különböző virtualizációs megoldások használatát: Hyper-V, KVM, VMware. 

‒Ismeri néhány ismertebb konténertechnológia használatát (pl. Docker, LXC), képes konténert 

létrehozni, indítani, hálózati elérését konfigurálni. 

3.8.1.6.2 Windows szerver telepítése és üzemeltetése 

A témakörön belül a tanulók a Windows szerverek verzióival, telepítési módjaival és az 

üzemeltetésük során felmerülő tipikus feladatokkal ismerkednek meg. A témakörelvégzésétkövetően 

a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog rendelkezni: 

‒Ismeri a Windows Server különböző kiadásainak fontosabb jellemzőit és licencelési módját. 

‒Képes a telepítéshez szükséges hardverkövetelmények meghatározására. 

‒Ismeri a különböző telepítési módokat, beleértve a hálózatról történőt is. 

‒Ismeri a Windowsban használatos fájlrendszereket, a partíciók jellemzőit. 

‒Tud Windows Servert telepíteni fizikai és virtuális gépre. 

‒Képes az operációs rendszer frissítésére, verzióléptetésére. 

‒Képes szerepkörök és tulajdonságok megtekintésére és telepítésére a Server Manager segítségével. 

‒Képes állapotlekérdezésre és üzemeltetési feladatok ellátására a Server Manager segítségével. 

‒Ismeri a PowerShell alapvető használatát, képes egyszerű adminisztrátori feladatok ellátására 

PowerShell szkriptek írásával. 

‒Képes a rendszerfelügyeleti eszközök használatára (MMC). 



 

 

‒Képes az állomány-kiszolgáló szerepkör beállítására (megosztások, tárolók létrehozása, kvóták és 

szűrések beállítása). 

‒Képes a nyomtatószolgáltatás, nyomtatási sorok beállítására, kezelésére. 

‒Képes DHCP-, DNS-, DFS-és WINS-szerver telepítésére és adott paraméterekkel történő 

beállítására. 

‒Ismeri a biztonsági megfontolásokat a Windows operációs rendszerekben (hitelesítés, engedélyezés, 

fájlrendszer-jogosultságok, Windows-tűzfal, felhasználók felügyelete). 

‒Tisztában van a címtárszolgáltatás alapfogalmaival, céljával, ismeri az Active Directory elemeit, 

felépítését (erdő, fa, tartomány). 

‒Képes az Active Directory tartományvezérlő telepítésére és beállítására új és meglévőtartományban 

egyaránt. 

‒Képes kliensgépeket tartományba léptetni, illetve onnan kiléptetni. 

‒Ismeri a címtárszolgáltatás objektumait (felhasználók, csoportok, számítógép-fiókok és szervezeti 

egységek) és azok kezelési feladatait. 

‒Tud csak olvasható tartományvezérlőt telepíteni. 

‒Ismeri a csoportházirendek célját, lehetőségeit, felépítését, a szabályok öröklődését. 

‒Képes csoportházirendek segítségével a tartományi gépek és felhasználók számára a működési 

környezetet központilag beállítani. 

‒Ismeri a szerver távoli elérési módjait, tudja használni a Távoli asztal szolgáltatást. 

‒Képes Web-és FTP-szerver telepítésére, beállítására és üzemeltetésére. 

‒Ismeri a Server Core telepítési változat jellemzőit, és képes azt telepíteni. 

‒Tudja kezelni a szerverek távoli menedzselését segítő alkalmazást (RSAT). 

‒Tudja telepíteni a Windows Server Backup szolgáltatást, és képes biztonsági mentések készítésére. 

‒Képes VPN-kapcsolat konfigurálására. 

‒Képes vírusirtó szoftvert telepíteni, kezelni és naprakészen tartani. 

‒Ismeri a tanúsítvány fogalmát, célját, és képes különböző célokra készült tanúsítványok 

létrehozására és telepítésére. 

3.8.1.6.3 Linux szerver telepítése és üzemeltetése 

A témakör célja a Linux szerverek telepítési és menedzselési feladatainak, a tipikus 

szerverszolgáltatások beállításának megismertetése. A témakör elvégzését követően a tanuló az 

alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog rendelkezni: 

‒Képes a Linux szerver telepítéséhez szükséges hardverkövetelmények meghatározására. 

‒Tud Linux szervert telepíteni fizikai és virtuális gépre. 

‒Ismeri a szerver betöltési folyamatát, a hagyományos és a systemd által vezérelt módot is. 

‒Tudja, mi a boot manager feladata, képes annak telepítésére és beállítására. 

‒Ismeri a futási szintek jellemzőit, képes váltani a futási szintek között, képes újraindítani, leállítani 

a szervert. 

‒Ismeri a Linux fájlrendszerek jellemzőit, képes adott fájlrendszert létrehozni a lemezen. 

‒Ismeri a Linux rendszereknél használt lemezparticionálásimódokat, a szükséges segédprogramokat. 

‒Ismeri a fájlok és könyvtárak tulajdonságait, képes fájlkezelési műveletek elvégzésére. 

‒Ismeri a megosztott és a rendszerkönyvtárak szerepét, helyét a rendszerben. 

‒Képes a fájlrendszer integritásának fenntartására, lemezellenőrzésre, tisztában van a lemez 

monitorozásának alapjaival. 

‒Ismeri a fájlhozzáférés beállítási lehetőségeit, képes a jogokat konfigurálni, az alapjogokon kívül 

ACL-ek segítségével is. 

‒Képes lemezkvóták beállítására és ellenőrzésére. 

‒Ismeri a hardlink és a szimbolikus link fogalmát, képes ilyeneket létrehozni, törölni. 

‒Ismeri a csomagkezelés elterjedtebb módszereit (RPM, APT), képes a csomagkezelő rogramok 

használatával telepíteni és törölni alkalmazásokat, illetve azok adatait lekérdezni. 

‒Képes programok telepítésére forráskódból is. 

‒Ismeri a parancssori munkához szükséges shellbeállításokat és a napi munkához szükséges alapvető 

segédprogramokat. 



 

 

‒Képes szövegfeldolgozásra szövegszerkesztővel és segédprogramokkal is (grep, cut, sed stb.). 

‒Ismeri az alapvető reguláris kifejezéseket, és képes azokkal szövegillesztésre. 

‒Ismeri a szabványos bemenet, szabványos kimenet, szabványos hibacsatorna fogalmát, az 

átirányítási módokat, csővezetékek (pipeline) kialakítását összetett feladatok ellátásához. 

‒Képes felhasználók és csoportok létrehozására, menedzselésére és törlésére. 

‒Képes a folyamatok, processzek listázására, leállítására, jelzések küldésére, prioritás 

megváltoztatására. 

‒Ismeri a rendszernaplózás célját, tudja kezelni a helyi naplófájlokat, és képes hálózaton keresztüli 

naplózásra is. 

‒Ismeri egy elterjedt grafikus felhasználói felület beállításait. 

‒Képes időzített és ütemezett folyamatokat létrehozni és módosítani (at, cron). 

‒Képes a nyomtatás beállítására, nyomtatási sor kezelésére. 

‒Képes a szerver hálózati címzésének és alapszolgáltatásainak beállítására. 

‒Képes DHCP-kliens és -szerver beállítására. 

‒Ismeri a névfeloldás működését, képes DNS-szervert telepíteni és konfigurálni. 

‒Ismeri a hálózati címfordítás működését, képes címfordításokat megvalósítani (SNAT, DNAT, port 

forwarding). 

‒Ismeri a biztonságos adattovábbítás lehetőségeit (OpenSSH, GnuPG, X11 tunnels), és képes azokat 

használni. 

‒Képes forgalomirányítás beállítására Linux szerver segítségével (quagga). 

‒Képes biztonsági mentést végezni a rendszer és a felhasználók adatairól, képes rendszervisszaállítás 

elvégzésére biztonsági mentésből. 

‒Képes webkiszolgáló telepítésére és konfigurálására (Apache, Nginx), háttér-adatbázis-

kiszolgálóval és PHP-támogatással. 

‒Képes adatbázis-kiszolgáló elepítésére és beállítására (MySQL, MariaDB, PostgreSQL). 

‒Képes tűzfalszabályok létrehozására és módosítására, valamint proxyszolgáltatások konfigurálására 

(iptables, squid). 

‒Képes levelezési szolgáltatások telepítésére és konfigurálására helyi és hálózatközi levelezéshez 

(SMTP-protokoll, postfix, sendmail, exim, POP3, IMAP). 

‒Képes egyszerűbb shell-szkriptek megírására, ismeri az ezekben alkalmazható vezérlési 

szerkezeteket. 

3.8.1.6.4 Linux és Windows rendszerek integrációja 

A témakörben a két legelterjedtebb hálózati operációs rendszer egy hálózaton belüli integrált 

alkalmazásának és együttműködésének néhány fontosabb lehetőségét ismerhetik meg a tanulók. A 

témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Ismeri a Windows és Linux rendszerek együttműködésének lehetőségeit. 

‒Képes a számítógépen multiboot üzemmód beállítására. 

‒Képes címtárszolgáltatások beállítására vegyes szerver-kliens környezetben (LDAP). 

‒Képes fájlkiszolgáló, illetve fájlmegosztás használatára vegyes szerver-kliens környezetben 

(Samba). 

‒Képes levelezési szolgáltatás üzemeltetésére vegyes szerver-kliens környezet-ben (Exchange 

szerver elérése Linux alól). 

3.8.1.6.5 Felhőszolgáltatások 

A témakör célja a felhőtechnológia jellemzőinek, felhasználási lehetőségeinek bemutatása. A 

témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati készségekkel fog 

rendelkezni: 

‒Ismeri a privát felhő, a nyilvános felhő és a hibrid felhő jellemzőit. 

‒Ismeri az adatközpontok jellemzőit, felépítésüket, a fizikai és az adatbiztonság kívánalmait. 

‒Ismeri és tudja kezelni a népszerű SaaS megoldásokat (pl. Onedrive, Dropbox, Google Apps, Office 

365). 



 

 

‒Ismeri a PaaS jellemzőit és legalább egy konkrét megvalósítását (pl. Google App Engine, Apache 

Stratos). 

‒Ismeri az IaaS jellemzőit és legalább egy konkrét megvalósítását (pl. Amazon EC2, Windows 

Azure). 

‒Ismeri a publikus felhőszolgáltatás címtármegoldásait (pl. Azure Active Directory). 

‒Képes virtuális gépek és konténerek létrehozására és menedzselésére a felhőben (AWS, Azure 

vagyegyéb felhőszolgáltatásban). 

3.8.1.6.6 Alkalmazások üzemeltetése 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék a hálózati környezetben működő alkalmazások 

telepítésének, karbantartásának alapvető módjait, valamint az ezzel kapcsolatos hibakeresés és 

elhárítás lépéseit. A témakör elvégzését követően a tanuló az alábbi ismeretekkel és gyakorlati 

készségekkel fog rendelkezni: 

‒Alkalmazások telepítése 

‒Alkalmazások verziófrissítése, migrációja 

‒Biztonsági mentések elvégzése 

‒Szoftverüzemeltetéshez kapcsolódó L2-es szintű hibaelhárítás, hibajegykezelés 

 

3.9 Adatbázis-kezelés alapjai megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 108 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A tanulási terület feladata, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson az adatbázis-kezelő 

alkalmazások készítéséhez. Ennek keretében elsősorban az adatbázisok alkalmazásból történő 

elérésének, lekérdezésének és manipulálásának technikájára koncentrál. Kiemelt jelentőségű az SQL 

lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. 

3.9.1 Adatbázis-kezelés I. tantárgy 108 óra 

3.9.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy feladata, hogy elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson az adatbázis-kezelő rendszerek 

használatához, ami szükséges minden informatika ágazatban tanuló fiatal számára. Kiemelt 

jelentőséget kap az SQL lekérdező nyelv hatékony használatának bemutatása. A tantárgy áttekinti a 

legfontosabb tervezési alapelveket, de azt csak a praktikum szintjén, a gyakorlatban közvetlenül nem 

alkalmazható ismeretek mellőzésével. 

A tantárgy oktatása során az elméleti anyag tanítása közvetlenül a gyakorlati példákon keresztül 

valósulhat meg, az elméleti anyag kisebb részekben történő ismertetése és annak azonnali, gyakorlati 

példákon, feladatokon történő gyakorlása során. 

3.9.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások 

3.9.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.9.1.4 A képzés órakeretének legalább 80%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.9.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtanterv részletezi 

3.9.1.6 A tantárgy témakörei 

3.9.1.6.1 Az adatbázis-tervezés alapjai 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az adatbázis-tervezés alapfogalmait és az ER-Modellen 

alapuló adatbázis-tervezés egyszerű lépéseit. A témakör elvégzését követően a tanuló képes lesz 

irányítással egyszerű relációs adatbázisok tervezésére. 

‒Ismeri az adatbázis-tervezés fogalmait. 

‒Ismeri a redundancia szerepét, káros következményeit. 

‒Ismeri az anomáliák fajtáit. 

‒Ismeri a redundancia csökkentésére alkalmazhatódekompenzáció szerepét. 

‒Ismeri az ER-Modell szerepét és jelölésrendszerét. 

‒Ismeri az relációs adatbázisok legfontosabb jellemzőit (elsődleges kulcs, idegen kulcs, rekord, 

mező, kapcsolattípusok stb.). 



 

 

‒Ismeri az ER-Modell relációsmodellre való átalakításának szabályait. 

3.9.1.6.2 Adatbázisok létrehozása 

Atémakör célja, hogy a tanulók megismerjék az adatbázis-kezelésnél használt DDL-parancsok 

használatát, a legfontosabb mezőtípusok és záradékok alkalmazását. A témakör elvégzése után a 

tanuló képes lesz egyszerű adatbázisok létrehozására: 

‒Használja a CREATE utasítást adatbázisok és táblák létrehozására. 

‒Ismeri a választott SQL-szerver legfontosabb adattípusait. 

‒Ismeri a táblák létrehozásánál alkalmazható mezőszintű és táblaszintű záradékokat (NULL, NOT 

NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, REFERENCES stb.). 

‒Ismeri az indexek szerepét és létrehozását. 

‒Használja a DROP utasítást adatbázisok, táblák és indexek törlésére. 

‒Használja az ALTER utasítást adatbázisok, táblák és indexek módosítására. 

3.9.1.6.3 Adatok kezelése 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az adatbázis-kezelésnél használt legfontosabb DML-

parancsok használatát. A témakör elvégzése után a tanuló képes lesz ezen parancsok alkalmazására: 

‒Ismeri az INSERT utasítást rekordok hozzáadására. 

‒Ismeri az UPDATE utasítást az adatok módosítására. 

‒Ismeri a DELETE utasítást rekordok törlésére. 

3.9.1.6.4 Lekérdezések 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az adatok lekérdezésére használt SELECT parancs 

használatát. A témakör elvégzése után a tanuló képes lesz egyszerű, többtáblás lekérdezések 

készítésére: 

‒Ismeri a SELECT utasítás szerepét, szintaxisát. 

‒Ismeri az adatsorok szűrésére használt WHERE záradék használatát, a záradékban használható 

operátorokat (=, <=, >=, <>, >, <, !=, ^=, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL, IS NOT NULL, AND, 

OR, NOT) és alkalmazásukat. 

‒Ismeri az adatsorok rendezésre használt ORDER BY záradékot, képes egy- vagy többkulcsos 

rendezési sorrendet beállítani. 

‒Ismeri az álnevek szerepét és használatát a lekérdezésekben. 

‒Ismeri a helyettesítő (wildcard) karaktereket és alkalmazásukat. 

‒Ismeri az ismétlődő sorok elnyomását, a DISTINCT záradék alkalmazását. 

‒Ismeri a táblák összekapcsolása során alkalmazott záradékokat (INNER, LEFT, RIGHT JOIN). 

‒Ismeri az adatok csoportosítására szolgálóGROUP BY záradék használatát. 

‒Ismeri a csoportosított adatok szűrése során használt HAVING záradékot. 

‒Ismeri a megjelenő adatsorok limitálása során használt záradékot (például TOP/LIMIT). 

‒Ismeri a számított mezők készítésének módját. 

‒Ismeri az aggregált függvények (COUNT(), MIN(), MAX(), SUM(), AVG()) használatát. 

‒Ismeri a lekérdezésben használtegyéb függvények (CONCAT(), FORMAT(), LENGTH(), 

SUBSTR(), REPLACE(), TRUNC(), ROUND() stb.) használatát. 

3.9.1.6.5 Adatbázisok mentése és helyreállítása 

A témakör célja, hogy a tanulók megismerjék az adatbázisok archiválásának szerepét, a mentéshez 

és a helyreállításhoz használt parancsok alkalmazását. A témakör elvégzése után a tanuló képes lesz 

adatbázisok archiválására és helyreállítására. 

‒Ismeri a teljes és az inkrementális mentés szerepét, valaminta választott SQL-szerveren a mentéshez 

alkalmazott parancsokat. 

‒Ismeri a helyreállítás típusait, a helyreállításhoz használt parancsokat. 

 

3.10 Szakmai angol megnevezésű tanulási terület 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma: 144 óra 

A tanulási terület tartalmi összefoglalója 

A műszaki területen általában, de az informatikában különösen fontos szerepe van az angol nyelvnek. 

Egy informatikus esetében sem a tanulási folyamat, sem pedig a munkavégzés nem lehet hatékony a 



 

 

megfelelő szintű angol nyelvi tudás nélkül. Az IT-munkahelyeken egyértelmű elvárás az angol 

nyelvtudás, ennek hiányában még erős szakmai ismeretek birtokában is szinte lehetetlen 

elhelyezkedni. 

A tanulási területelsődleges célja nem az, hogy speciális informatikai kifejezéseket tanuljanak meg a 

tanulók, hanem az, hogy hozzájáruljon megfelelőszintű angol nyelvi kompetencia kialakulásához. 

3.10.1 Szakmai angol tantárgy 144 óra 

3.10.1.1 A tantárgy tanításának fő célja 

A tantárgy elsődleges célja az, hogy hozzájáruljon olyan szintű angol nyelvi kompetencia 

kialakulásához, amivel a tanulók IT-munkakörnyezetben is képesek lesznek angolul szóban és 

írásban magabiztosan kommunikálni, valamint könnyedén megérteni és feldolgozni az írásos, hang- 

vagy videóalapú szakmai anyagokat. 

3.10.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó 

speciális elvárások 

3.10.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

3.10.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani. 

3.10.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciákat a programtarterv részletezi 

3.10.1.6 A tantárgy témakörei 

3.10.1.6.1 Hallás utáni szövegértés 

A témakör elsődleges célja, hogy az angol nyelvű hallás utáni szövegértést fejlessze, és felkészítsen 

a későbbi önálló szóbeli kommunikációra. A tanulók számára az informatika területe vonzó és 

könnyen befogadható közeg, az IT nyelve rengeteg nemzetközi kifejezést és a tanulók által a 

hétköznapi tevékenységeik során már korábban megismert angol nyelvű kifejezést tartalmaz. Ez 

könnyebbé teszi számukra az ilyen típusú hallott szövegek megértését. A témakör során bevezető 

szintű szakmai ismereteket feldolgozó angol nyelvű videót néznek meg, szükség szerinti ismétléssel. 

A videó kiválasztásánál ügyelni kell arra, hogy valóban csak nagyon egyszerű, alapszintű szakmai 

ismeretek tartalmazzon, megértése egy laikus számára se okozzon nehézséget. Célszerű olyan 

anyagot használni, ahol mód van feliratozásra is, illetve ahol a megértést a videón látható képi 

megjelenítés (pl. prezentáció, élő bemutató) is segíti. A videó kiváltható hasonló szakmai szintet 

feldolgozó, animációval ellátott és narrációval vagy párbeszéddel kísért interaktív elektronikus 

tananyaggal is. A videók többszöri megtekintése közben és után természetesen szükség van azok 

megbeszé-lésére, a nehezebben érthető kifejezések tisztázására. 

3.10.1.6.2 Szóbeli kommunikáció 

A témakör célja, hogy a beszédkészséget fejlessze. Míg az előző témakör során nem feltétlenül kellett 

megszólalniuk a tanulóknak, ebben a részben a legfontosabb feladat, hogy önállóan beszéljenek egy 

témáról angolul, illetve hétköznapi, munkahelyi vagy más, informatikához kapcsolódó környezetben 

zajló szituációban párbeszédet folytassanak. A tanulók adjanak elő rövidebb bemutatót általuk 

választott szakmai témában, vagy kiválaszthatnak egy előző témakörben feldolgozott videót, és annak 

egy részét ismétlik el, adják elő újra. Időt kell adni az önálló gyakorlásra, és csak akkor kérni az 

osztály előtti megszólalást, ha a tanuló már magabiztosan képes a bemutató pár perces szövegét 

előadni. Legyen lehetőség kiegészítő eszközök, pl. prezentáció használatára is, mert ez 

megkönnyítheti az előadást, és segít legyőzni a kezdeti szorongást. A témakör második részében 

egyszerű szituációkban kell párbeszédet folyatniuk a tanulóknak egymással vagy a tanárral. Olyan 

témaköröket és szituációs helyzeteket érdemes keresni, amelyek közel állnak a tanulókhoz. Például 

megbeszélhetik egymással kedvenc PC-s játékuk új kiadásának újdonságait vagyegyeztethetik, hogy 

mikor fognak aznap este közösen játszani. Fogódzóként érdemes néhány gyakori és jól használható 

fordulatot és kifejezést előre megbeszélni, és kérni a tanulókat, hogy ezeket építsék be a dialógusokba. 

A témakör során nem az a cél, hogyösszetettebb nyelvi szerkezeteket vagy nagyon válasz-tékos 

szókincset használjanak, a hangsúly a magabiztos megszólaláson van. 

3.10.1.6.3 Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon I. 

Az első két témakörben a hallott szakmai szöveg megértésére és a szóbeli kommunikációra fektettük 

a hangsúlyt. Ebben a témakörben a két készség elmélyítését végezzük, egy izgalmas projekt 



 

 

keretében. A tanulóknak három-négy fős csoportban egy általuk kiválasztott informatikai termék 

gyártójának vagy forgalmazójának szerepét kellfelvállalniuk. A projekt végeredménye két, saját 

készítésű, pár perces videó lesz. Az egyiken bemutatják a terméket (mintaként az első témakörben 

megtekintett videók szolgálhatnak). A csoport minden tagjának szerepelnie kell és meg kell szólalnia 

a videón. Javasolt megoldás, hogy a bemutató stúdióbeszélgetésként, párbeszédes formában folyjon 

(ilyenre is számtalan példát lehet találni a videómegosztókon és oktatási portálokon). A másik videón 

egy videókonferencia-beszélgetés zajlik. A csapat egyik része a cég eladásért felelős részlegét 

képviseli, míg a többiek vevőként, illetve ügyfélként vesznek részt a beszélgetésben. A cél itt is a 

termék bemutatása, az ár és a terméktámogatás részleteinek megbeszélése. A kidolgozás során a 

tanulók minden rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak, így például a videót akár saját 

mobiltelefonjukkal vagy tabletjükkel is rögzíthetik. Ügyeljünk ugyanakkor arra, hogy ne a technika 

játssza a főszerepet. Nem szabad hagyni, hogy a rendelkezésre álló idő nagyobb részét a technikai 

kivitelezés töltse ki. 

3.10.1.6.4 Írásos angol nyelvű szakmai anyagok feldolgozása 

Ebben a témakörben az írásos angol nyelvi szakmai szöveg megértésére helyezzük a hangsúlyt, ami 

az egyik legfontosabb készség egy informatikus esetében. A megszerzett tudásrendkívül gyorsan 

elavul, csak az képes jó szakemberré válni (és megmaradni annak), aki folyamatosan tanul és képzi 

magát. Bár magyar nyelven is szép számmal érhetők el szakmai anyagok, ezek száma meg sem 

közelíti az angolul elérhető anyagokét. Egy-egy speciális problémára többnyire csak angol nyelvű 

portálokon és fórumokon lehet megtalálni a választ. 

A cél érdekében különböző, angol nyelvű szakmai anyagokat fognak a tanulók tanulmányozni és 

értelmezni. Az alábbi területekről javasolt angol nyelvű segédanyagokat választani: 

‒IT-alapismeretek, programozás vagy weblapkészítés témakörben, a szakmai tanulmányaikhoz 

kapcsolódó bevezető jellegű elektronikus tananyag 

‒Termékleírás, kézikönyv 

‒IT-trendekkel, újdonságokkal, hírekkel foglalkozó portál 

Ügyelni kell arra, hogy egyszerű nyelvezetű és akár laikusok által is befogadható szakmai mélységű 

anyagot dolgozzanak fel a tanulók. Nem cél, hogy szó szerinti, írásbeli fordítás készüljön, a lényeg a 

szöveg jelentésének megértése. Hagyjunk időt a tanulóknak az önálló szövegértelmezésre, engedjük, 

hogy egy-egy szó jelentését önállóan keressék meg egy on-line szótárban, de semmiképpen ne 

engedjük, hogy online fordítót használjanak. Az olvasott szövegről kérhetünk értelmező jellegű, 

rövid, magyar nyelvű összefoglalót. 

3.10.1.6.5 Angol nyelvű szövegalkotás – e-mail 

A legtöbb IT-cég nemzetközi környezetben dolgozik, így általánosnak mondható az a szituáció, 

amely során különböző országokban élő, különböző anyanyelvű munkatársaknak kell közös 

projekten dolgozniuk. Ilyen esetben szinte mindig az angol a munkanyelv. Leggyakoribb az e-mail-

kommunikáció, de eléggé elterjedt az azonnali üzenetküldő szolgáltatások (chat) használata is. A 

témakör során ezek használatát fogják a tanulók gyakorolni. Az e-mail esetében először röviden át 

kell tekinteni az angol nyelvű e-mail formai szabályait (megszólítás, köszönetnyilvánítás, elköszönés) 

és általános formuláit. Érdemes a gyakran előforduló élethelyzetek kezelésére (pl. hogyan kell 

elnézést kérni késedelem miatt) vonatkozó általános formulákat is megismertetni a tanulókkal. Minél 

több ilyen építőkockát ismernek, annál könnyebben és magabiztosabban fogalmazzák majd meg saját 

leveleiket. Mutassunk be példaként informatikai témájú levélváltásokat. A témakör során a tanulók 

több saját e-mail-t írjanak meg. Kezdetben rövid és egyszerű e-mailek készüljenek. A témakör végén 

már várjunk el 10–12 mondatból és érdemi információkból álló leveleket. Az e-mailes feladatokat 

két-három fős csoportban végezzék a tanulók, és minden esetben találjanak ki egy életszerű szituációt, 

majd ebben osszák szét a szerepeket. A levélváltásokra másolatban mindig tegyék rá a tanárt is, aki 

így nyomon követheti és tanácsaival segítheti a tevékenységet. 

3.10.1.6.6 Keresés és ismeretszerzés angol nyelven 

A célirányos ismeretszerzés és információhoz jutás különösen jellemző a gyakorló informatikus 

szakemberekre. A végtelennek tekinthető internetes tudástár és a hatékony keresőeszközök 

lehetőséget biztosítanak, hogy az összes általánosan előforduló problémára és a legtöbb speciális 



 

 

kérdésre is perceken belül megtaláljuk a választ. Ezen tevékenységünk hatékonysága nagyban függ 

attól, hogy mennyire célszerűen tudjuk összeállítani angol nyelvű keresőkérdéseinket, valamint, hogy 

milyen gyorsan tudjuk a találati lista értelmezésével kiválasztani a számunkra legrelevánsabb 

elemeket. Előbbihez nem csupán angol nyelvi kompetenciák szükségesek, legalább olyan fontos, 

hogy a kulcsszavakat célirányosan tudja kiválasztani az információt kereső személy. 

A témakörnek nem célja, hogy a keresési stratégiákba mélyebb betekintést nyújtson. A mai internetes 

keresőeszközök már kellő intelligenciával rendelkeznek ahhoz, hogy akár szavak felsorolásával vagy 

mondat formájában megfogalmazott kérdésekre is jól használható talá-lati listával válaszoljanak. A 

témakör során a válaszok értelmezését helyezzük a fókuszba. 

A tanulók találjanak ki maguknak egy miniprojektet egy olyan szakmai területen, ahol még nem 

rendelkeznek számottevő ismeretekkel, majd keressenek minden lépés megtételéhez megfelelő 

internetes forrást vagy leírást. A feladat könnyebb megértéséhez egy lehetséges miniprojekt: 

A tanulók egy egyszerű weblapot fognak elkészíteni, melynek keretében az alábbi kérdésekre 

keresnek választ. 

‒Mi az a HTML? 

‒Hogyan készíthetünk egyszerű weblapot? 

‒Hogyan formázzunk félkövér stílussal szöveget? 

‒Hogyan helyezhetünk el hivatkozást egy weboldalon? 

‒Hogyan helyezhetek el egy képet a weboldalon? 

‒Hogyan készíthetek főcímet és alcímet? 

Habár nagyon könnyű olyan forrást találni, ahol minden kérdésre egy helyen megtalálják a választ, 

kérjük meg a tanulókat, hogy ezúttal minden lépés megtételéhez új forrást használjanak. A tanulók 

dokumentálják a folyamatot. Fogalmazzák meg egyszerű angol mondat formájában, hogy mire 

keresnek választ, majd tegyék mellé a keresőben használt keresőkifejezést, valamint azt, hogy a 

találati lista hányadik elemében találták meg a választ. 

3.10.1.6.7 Szóbeli kommunikáció IT-környezetben projekt alapon II. 

Az utolsó témakörben ismét egy nagyobb projekten dolgozhatnak a tanulók, amellyel az olvasott 

szöveg értelmezésének, az önálló szövegalkotásnak, valamint az írásbeli kommunikációnak a 

készségeit mélyítik el izgalmas, játékos formában. A projekt célszerűen lehet a harmadik témakörben 

végzett videós projekt folytatása is, de a tanulók választhatnak új projekttémát is maguknak. A feladat 

ezúttal egy termék vagy szolgáltatás bemutatására szolgáló brosúra elkészítése. A projektet egy 

kutatási résszel kezdik a csapatok, ahol igyekeznek mindenféle információt begyűjteni a 

népszerűsítendő termékről. A begyűjtött információk rendszerezéseután önálló szövegalkotással 

készítsék el a brosúrát. Hívjuk fel a tanulók figyelmét arra, hogy szövegrészletek szó szerinti átvétele 

a meglévő angol nyelvű forrásokból nem megengedett. A projektcsoportok igyekezzenek újszerű 

formában és megközelítésben elkészíteni az ismertetőt. Az elkészült dokumentumot angol nyelvű 

kísérő e-mail csatolmányaként küldjék el a tanáruknak. A projekt kidolgozása során minden 

rendelkezésre álló technikai eszközt használhatnak a tanulók, de a korábbi projektfeladathoz 

hasonlóan ügyelni kell arra, hogy most se a technikai megvalósítással teljen el az idő. 
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3.1 Munkavállalói ismeretek megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   18 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A Munkavállalói ismeretek tanulási terület elsajátításával a tanuló önismeretet szerez, meghatározza 

a céljait. Megismerkedik környezete munkaerőpiaci helyzetével. Megtanulja, milyen foglalkoztatási 

formában tud majd elhelyezkedni munkavállalóként. Megismeri, hogy tanulói jogviszonyában is 

foglalkoztatható szakképzési munkaviszony keretében. Megtanulja az ehhez a jogviszonyhoz 

kapcsolódó jogait és kötelezettségeit. A tanuló megismeri a munkavállaláshoz, a munkaviszony 

létesítéséhez szükséges alapismereteket, amelyeket a gyakorlati, mindennapi tevékenysége során 

alkalmazni tud.    



 

 

3.1.1 Munkavállalói ismeretek tantárgy 18 óra  

3.1.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, a munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására.  

3.1.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.1.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.1.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.1.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Megfogalmazza 

saját 

karriercéljait.  

Ismeri saját 

személyisége 

jellemvonásait, 

annak 

pozitívumait.  

Teljesen 

önállóan  

Önismerete 

alapján törekszik 

céljai reális 

megfogalmazására. 

Megjelenésében 

igényes, 

viselkedésében 

viszszafogott. 

Elkötelezett a 

szabályos 

foglalkoztatás 

mellett. Törekszik 

a saját munkabérét 

érintő változások 

nyomon 

követésére.  

  

Szakképzési 

munkaviszonyt 

létesít.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

tartalmi és 

formai 

követelményeit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Felismeri, 

megnevezi és 

leírja az 

álláskeresés 

módszereit.  

Ismeri a formális 

és informális 

álláskeresési 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  

Internetes 

álláskeresési 

portálokon 

információkat 

keres, 

rendszerez.  

3.1.1.6 A tantárgy témakörei  

3.1.1.6.1 Álláskeresés  

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, szakképzések szerepe, képzési támogatások (ösztöndíjak rendszere) ismerete   

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága   

3.1.1.6.2 Munkajogi alapismeretek  

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony  

A tanulót érintő szakképzési munkaviszony lényege, jelentősége  

Atipikus munkavégzési formák a munka törvénykönyve szerint: távmunka, bedolgozói 

munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka)  

Speciális jogviszonyok: önfoglalkoztatás, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka  

3.1.1.6.3 Munkaviszony létesítése  

Felek a munkajogviszonyban. A munkaviszony alanyai  

A munkaviszony létesítése. A munkaszerződés. A munkaszerződés tartalma.  

A munkaviszony kezdete létrejötte, fajtái. Próbaidő A 

munkavállaló és munkáltató alapvető kötelezettségei  

A munkaszerződés módosítása  



 

 

Munkaviszony megszűnése, megszüntetése  

Munkaidő és pihenőidő  

A munka díjazása (minimálbér, garantált bérminimum)  

3.1.1.6.4 Munkanélküliség  

Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ). Álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel Az 

álláskeresési ellátások fajtái  

Álláskeresők számára nyújtandó támogatások (vállalkozóvá válás, közfoglalkoztatás, képzések, 

utazásiköltség-támogatások)  

Szolgáltatások álláskeresőknek (munkaerő-közvetítés, tanácsadás)  

Európai Foglalkoztatási Szolgálat (EURES)  

 

3.2 Munkavállalói idegen nyelv megnevezésű tanulási terület (technikus szakmák esetén)  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   62 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Állások megpályázása idegen nyelven. Önéletrajz és motivációs levél megfogalmazása, az 

állásinterjú során hatékony idegen nyelvű kommunikáció.  

3.2.1 Munkavállalói idegen nyelv tantárgy 62 óra  

3.2.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók idegen nyelven is képesek legyenek álláshirdetésre 

jelentkezni, ismerjék az álláskeresés lépéseit, hatékonyan és eredményesen meg tudják valósítani a 

kommunikációs célokat egy állásinterjú során.   

Megértsék a munkájukhoz kapcsolódó idegen nyelvű álláshirdetéseket, képesek legyenek a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan egyszerű formanyomtatványokat kitölteni, önéletrajzot írni és 

motivációs levelet a formai és tartalmi követelményeknek megfelelően megfogalmazni, megértsék 

egy munkaszerződés alapvető idegen nyelvi fordulatait, kifejezéseit.  

Az állásinterjú során legyenek képesek idegen nyelven, személyes és szakmai vonatkozást is 

beleértve bemutatkozni. Az állásinterjú bevezető részében, az általános társalgás során feltett 

kérdéseket meg tudják válaszolni. Az interjú során tudjanak szándékaikról, elképzeléseikről, jövőbeli 

terveikről beszélni. Ki tudják fejezni erősségeiket, gyengeségeiket. Rendelkezzenek megfelelő 

szókinccsel ahhoz, hogy tanulmányaikról és munkatapasztalatukról be tudjanak számolni. Megértsék 

az adott cég/vállalat honlapján közzétett információkat, és ezzel kapcsolatosan kérdéseket, véleményt 

tudjanak formálni.  

A tantárgy az utolsó évfolyamon kerül oktatásra, így épít a tanulók közismereti tantárgyak keretében 

elsajátított idegennyelv-tudására, alapvető mondatszerkesztési ismereteikre, valamint a főbb igeidők 

ismeretére. A tantárgy tanulása során a tanuló ezen ismereteit aktiválja és a munkavállalói szókincset 

is alkalmazva gyakorolja.  

3.2.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

A tantárgy tanítása idegen nyelven zajlik, ezért az oktatónak rendelkeznie kell az adott idegen 

nyelvből nyelvtanári végzettséggel.   

3.2.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak Idegen nyelvek   

3.2.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.2.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek,  

képességek  
Ismeretek  

Önállósá

g és  

felelősség 

mértéke  

Elvárt  

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános  és 

szakmához   

kötődő digitális 

kompetenciák  



 

 

Internetes 

álláskereső 

oldalakon és egyéb 

fórumokon 

(újsághirdetések, 

szaklapok, szakmai 

kiadványok stb.) 

álláshirdetéseket 

keres. Az 

álláskereséshez 

használja a 

kapcsolati tőkéjét.  

Ismeri az 

álláskeresést segítő 

fórumokat, 

álláshirdetéseket 

tartalmazó 

forrásokat, 

állásokat hirdető 

vagy 

álláskeresésben 

segítő 

szervezeteket, 

munkaközvetítő 

ügynökségeket.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik 

kompetenciáinak 

reális 

megfogalmazására

, erősségeinek 

hangsúlyozására 

idegen nyelven. 

Nyitott szakmai és 

személyes 

kompetenciáinak 

fejlesztésére. 

Törekszik receptív 

és produktív 

készségeit idegen 

nyelven fejleszteni 

(olvasott és hallott 

szöveg értése, 

íráskészség, 

valamint 

beszédprodukció). 

Szakmája iránt 

elkötelezett. 

Megjelenése 

visszafogott, 

helyzethez illő. 

Viselkedésében 

törekszik az adott 

helyzetnek 

megfelelni.  

Hatékonyan tudja 

álláskereséshez 

használni az 

internetes 

böngészőket és 

álláskereső 

portálokat, és ezek 

segítségével képes 

szakmájának, 

végzettségének, 

képességeinek 

megfelelően 

álláshirdetéseket 

kiválasztani.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

önéletrajzot 

fogalmaz.  

Ismeri az 

önéletrajz típusait, 

azok tartalmi és 

formai 

követelményeit.  

Teljesen 

önállóan  

Ki tud tölteni 

önéletrajzsablonokat, 

pl. Europass 

CVsablon, vagy 

szövegszerkesztő 

program segítségével 

létre tud hozni az 

adott 

önéletrajztípusoknak 

megfelelő 

dokumentumot.  

A tartalmi és formai 

követelményeknek 

megfelelő 

motivációs levelet 

ír, melyet a 

megpályázandó 

állás 

sajátosságaihoz 

igazít.  

Ismeri a 

motivációs levél 

tartalmi és formai 

követelményét, 

felépítését, 

valamint tipikus 

szófordulatait az 

adott idegen 

nyelven.  

Teljesen 

önállóan  

Szövegszerkesztő 

program segítségével 

meg tud írni egy 

önéletrajzot, 

figyelembe véve a 

formai szabályokat.  

Kitölti és a 

munkaadóhoz 

eljuttatja a 

szükséges 

nyomtatványokat és 

dokumentumokat az 

álláskeresés 

folyamatának 

figyelembevételével 

Ismeri az 

álláskeresés 

folyamatát.  

Teljesen 

önállóan  

Digitális 

formanyomtatványo

k kitöltése, szövegek 

formai 

követelményeknek 

megfelelő 

létrehozása, emailek 

küldése és fogadása, 

csatolmányok 

letöltése és 

hozzáadása.  



 

 

Felkészül az 

állásinterjúra a 

megpályázni kívánt 

állásnak 

megfelelően, a 

céljait szem előtt 

tartva kommunikál 

az interjú során.  

Ismeri az 

állásinterjú 

menetét, tisztában 

van a lehetséges 

kérdésekkel. Az 

adott szituáció 

megvalósításához 

megfelelő 

szókincscsel és 

nyelvtani tudással 

rendelkezik.  

Teljesen 

önállóan  

A megpályázni 

kívánt állással 

kapcsolatban képes 

az internetről 

információt szerezni.  

Az állásinterjún, az 

állásinterjúra 

érkezéskor vagy a 

kapcsolódó 

telefonbeszélgetése

k során csevegést 

(small talk) 

kezdeményez, a 

társalgást fenntartja 

és befejezi. A 

kérdésekre 

megfelelő 

válaszokat ad.  

Tisztában van a 

legáltalánosabb 

csevegési témák 

szókincsével, 

amelyek az interjú 

során, az interjút 

megelőző és 

esetlegesen követő 

telefonbeszélgetés 

során vagy az 

állásinterjúra 

megérkezéskor 

felmerülhetnek.   

Teljesen 

önállóan  

 

  

Az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan 

telefonbeszélgetést 

folytat, időpontot 

egyeztet, tényeket 

tisztáz.  

Tisztában van a 

telefonbeszélgetés 

szabályaival és 

általános nyelvi 

fordulataival.  

Teljesen 

önállóan  
  

A 

munkaszerződések, 

munkaköri leírások 

szókincsét 

munkájára 

vonatkozóan 

alapvetően megérti.  

Ismeri a 

munkaszerződés 

főbb elemeit, 

leggyakoribb 

idegen nyelvű  

kifejezéseit. A 

munkaszerződések

, munkaköri 

leírások szókincsét 

értelmezni tudja.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.2.1.6 A tantárgy témakörei  

3.2.1.6.1 Az álláskeresés lépései, álláshirdetések  

A tanuló megismeri az álláskeresés lépéseit, és megtanulja az ahhoz kapcsolódó szókincset idegen 

nyelven (végzettségek, egyéb képzettségek, megkövetelt tulajdonságok, szakmai gyakorlat stb.).  

Képessé válik a szakmájához kapcsolódó álláshirdetések megértésére, és fel tudja ismerni, hogy saját 

végzettsége, képzettsége, képességei mennyire felelnek meg az álláshirdetés követelményeinek. Az 

álláshirdetésnek és szakmájának megfelelően begyakorolja az egyszerűbb, álláskereséssel 

kapcsolatos űrlapok helyes kitöltését.  



 

 

Az álláshirdetések és az űrlapok szövegének olvasása során a receptív kompetencia fejlesztése 

történik (olvasott szöveg értése), az űrlapkitöltés során pedig produktív kompetenciákat fejlesztünk 

(íráskészség).   

3.2.1.6.2 Önéletrajz és motivációs levél   

A tanuló megtanulja az önéletrajzok típusait, azok tartalmi és formai követelményeit, tipikus 

szófordulatait. Képessé válik saját maga is a nyelvi szintjének megfelelő helyességgel és 

igényességgel, önállóan megfogalmazni önéletrajzát.   

Megismeri az állás megpályázásához használt hivatalos levél tartami és formai követelményeit. 

Begyakorolja a gyakran használt tipikus szófordulatokat, szakmájában használt gyakori 

kifejezéseket, valamint a szakmája gyakorlásához szükséges kulcsfontosságú kompetenciák 

kifejezéseit idegen nyelven. Az álláshirdetések alapján begyakorolja, hogyan lehet az adott 

hirdetéshez igazítani levelének tartalmát.   

3.2.1.6.3 „Small talk” – általános társalgás   

A small talk elengedhetetlen része minden beszélgetésnek, így az állásinterjúnak is. Segíti a 

beszélgetésben részt vevőket ráhangolódni a tényleges beszélgetésre, megtöri a kínos csendet, oldja 

a feszültséget, segít a beszélgetés gördülékeny menetének fenntartásában és a beszélgetés 

lezárásában. Fontos, hogy a small talk során érintett témák semlegesek legyenek a 

beszélgetőpartnerek számára, és az adott szituációhoz, fizikai környezethez passzoljanak. Ilyen 

tipikus témák lehetnek pl. időjárás, közlekedés (odajutás, parkolás, épületen belüli tájékozódás), 

étkezési lehetőségek (cégnél, környéken), család, hobbi, szabadidő (szórakozás, sport). A tanulók 

begyakorolják a kérdésfeltevést és a beszélgetésben való aktív részvétel szabályait, fordulatait.  

Az állásinterjút megelőzően gyakran telefonos egyeztetésre is sor kerül, ezért a tanulónak fontos a 

telefonbeszélgetések szabályait és fordulatait is megismernie, elsajátítania. A témakör során 

elsősorban a tanulók produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához kapcsolódó 

internetes videók és egyéb hanganyagok hallgatása során receptív készségeik is fejlődnek (hallás 

utáni értés).   

3.2.1.6.4 Állásinterjú  

A témakör végére a tanuló képes viszonylagos folyékonysággal, hatékony kommunikációt folytatni 

az állásinterjú során. Be tud mutatkozni szakmai vonatkozással is. Elsajátítja azt a szakmai jellegű 

szókincset, amely alkalmassá teszi arra, hogy a munkalehetőségekről, munkakörülményekről 

tájékozódjon. Ki tudja emelni erősségeit, és kérdéseket tud feltenni a betölteni kívánt munkakörrel 

kapcsolatosan.   

A témakör tanulása során elsajátítja a közvetlenül a szakmájára vonatkozó, gyakran használt 

kifejezéseket.   

A témakör tanítása során az állásinterjú lefolytatásán kívül fontos, hogy a tanuló ismerje a 

munkaszerződés azon szakkifejezéseit, részeit is, amelyek szakmájához kötődhetnek. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a 

leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze.  

A témakör során elsősorban a tanuló produktív kompetenciája fejlődik (beszédkészség), de a témához 

kapcsolódó videók és egyéb hanganyagok hallgatása során a receptív készségek is fejlődnek (hallás 

utáni értés), valamint a munkaszerződés-minták szövegének olvasása során az olvasott szövegértés 

is fejleszthető.   

 

3.3 Gazdálkodási tevékenység ellátása megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   288 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A tanulók az alapvető gazdasági ismeretek elsajátítása után ismerjék és értsék a gazdasági élettel 

kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, összefüggéseket. A tanulási terület kiemelt célja, hogy 

lehetőséget biztosítson a gazdálkodási tevékenységek ellátásához kapcsolódó önálló 

projektfeladatok, produktumok elkészítésre, kommunikációs és prezentációs képességeik 

fejlesztésére.   

3.3.1 Gazdasági ismeretek tantárgy 216 óra  



 

 

3.3.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

Fejlessze a tanulók ismereteit a gazdasági élet alapvető területeiről (szükségletek, javak, gazdasági 

körforgás, termelés, termelési tényezők, munkamegosztás, gazdálkodás, piac), megismertesse a 

gazdasági élet szereplőit és kapcsolataikat.  

A tanulók ismerjék a háztartás feladatait, bevételeit és kiadásait, a háztartás pénzgazdálkodását. 

Példákon keresztül mutassák be a háztartás bevételei és kiadásai szerkezetét.  

Tudják jellemezni a vállalkozások és a többi gazdasági szereplő kapcsolatát és megkülönböztetni az 

egyes vállalkozási formákat.  

A tanulók tudják bemutatni az állam feladatait, felsorolni az állami költségvetés legfontosabb 

bevételeit és kiadásait.  

Megszerzett ismereteik alapján értsék meg a jogi fogalmakat és példákon keresztül mutassák be az 

alapvető fogyasztói jogokat.   

Ismerjék a nemzetközi gazdasági kapcsolatok alapvető formáit.  

3.3.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.3.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

A tanulók nem rendelkeznek előzetes szakmai tudással, a tantárgy tanítását a közismereti tantárgyak, 

illetve tananyag feldolgozását a tanulók saját, családi tapasztalatszerzése segíti. Ezek például a 

matematikai módszerek, számítások, történelmi, földrajzi ismeretek, a család gazdálkodási és jogi 

tapasztalatai.   

3.3.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.3.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Bemutatja az 

egyes 

alapfogalom 

csoportok 

jellegzetességeit.  

Ismeri a gazdasági 

legfontosabb 

alapfogalmak 

jellemzőit, fajtáit.  

Teljesen 

önállóan  

Belátja a gazdaság 

működési 

szabályainak 

fontosságát.  

Adatok, 

információk 

keresése a 

digitális 

eszközön vagy 

interneten, az 

eredmények 

kiválasztása és 

feldolgozása 

útmutató 

alapján.  

Példákon 

keresztül 

bemutatja a 

háztartások 

legfontosabb 

bevételeit, 

kiadásait és 

értelmezi a 

költségvetés 

egyenlegét.  

Ismeri a háztartás 

feladatait, 

bevételeit és 

kiadásait, a 

háztartás 

pénzgazdálkodását  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  



 

 

Azonosítja az 

egyes 

vállalkozási 

formákat és 

elemzi azok 

előnyeit és 

hátrányait.  

Tisztában van az 

egyes vállalkozási 

formák 

jellemzőivel.  

Teljesen 

önállóan  
  

Példákon 

keresztül 

bemutatja az 

állami 

költségvetés 

legfontosabb 

bevételeit, 

kiadásait.  

Ismeri az 

állam feladatait, 

az államháztartás 

rendszerét  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Példákon 

keresztül 

bemutatja az 

alapvető 

fogyasztói 

jogokat.  

Ismeri a jogi 

alapfogalmakat.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Azonosítja a 

marketing-

eszközöket.  

Ismeri a marketing 

fogalmát és 

eszközrendszerét.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Bemutatja a 

nemzetközi 

kereskedelemből 

származó 

előnyöket.  

Ismeri a 

nemzetközi 

kereskedelem 

alapvető formáit.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.3.1.6 A tantárgy témakörei  

3.3.1.6.1 Gazdasági alapfogalmak  

A szükséglet és a javak fogalma, főbb csoportjai és kapcsolatai, a gazdasági körforgás, termelés, a 

munkamegosztás szerepe.  

Termelési tényezők típusai, jellemzői.  

A gazdaság szereplői. Gazdasági rendszerek, a piacgazdaság kialakulása.  

Piaci alapfogalmak: a piac fogalma, fajtái, szereplői, elemei. Piac és pénz. Pénz fejlődése, funkciói.  

3.3.1.6.2  A háztartás gazdálkodása Család fogalma és funkciói.  

Munkamegosztás a háztatásokban. Időgazdálkodás.  

Háztartások bevételei és kiadásai. A háztartások költségvetése.  

A háztartások pénzgazdálkodása, a megtakarítások és hitelek szerepe. A háztartások vagyona.  

3.3.1.6.3 A vállalat termelői magatartása Háztartás és vállalat. Vállalat és vállalkozás. A vállalat 

környezete, piaci kapcsolatai, célrendszere, csoportjai.  

Vállalkozási formák.  

Az egyéni vállalkozások jellemzői, alapítása, szüneteltetése, megszűnése.  

A társas vállalkozások alapításának, működésének közös vonásai. A társas vállalkozások 

megszűnése. A társas vállalkozások formái, sajátosságai.  

3.3.1.6.4 Az állam gazdasági szerepe, feladatai Az állam feladatai. Az állami szerepvállalás változása.  

Az állam gazdasági szerepe, a gazdasági beavatkozás alapvető területei. Az állam gazdálkodása, az 

államháztartás rendszere. A központi költségvetés.   

3.3.1.6.5 Jogi alapfogalmak  



 

 

A jog lényege, fogalma, funkciói. A jogforrás és jogforrási hierarchiája. A jogviszony.  

A jogalkotás, a jogszabályok. A jogszabályok érvényesség és hatályossága.  A jogrendszer felépítés.  

3.3.1.6.6 Tudatos fogyasztói magatartás  

Fogyasztóvédelmi alapismeretek  A fogyasztók alapvető jogai.  

Szavatosságra és jótállásra vonatkozó tudnivalók.   

Fogyasztóvédelmi szervezetek, fogyasztóvédelmi rendelkezések, fogyasztói jogok gyakorlása.  

Fenntartható fejlődés, fenntartható fogyasztás.  

3.3.1.6.7 Marketing alapfogalmak  

A marketing szerepe a vállalkozásban.  

Marketingstratégia.   

Marketingmix és elemei.  

3.3.1.6.8 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok  

A nemzetközi gazdasági kapcsolatok szükségessége, a nemzetközi munkamegosztás.  

Kereskedelempolitikai irányzatok.  

A külkereskedelem alapvető formái.  

Nemzetközi elszámolások eszközei.  

A gazdasági integrációk szerepe és típusai. Az Európai Unió fejlődése és működése.  

3.3.2 A vállalkozások működtetése tantárgy  72 óra  

3.3.2.1 A tantárgy tanításának fő célja  

Tudatosítsa, hogy a vállalkozások piaci viszonyok között tevékenykednek, a javak előállítását 

profitszerzés érdekében végzik, és valamennyi döntésük kockázattal jár.  

A tanulók megismerik az alapvető gazdálkodási folyamatokat a vállalkozáson belül, és be tudják 

mutatni, hogy a zavartalan működés milyen tevékenységek összehangolását követeli meg.   

A tanulók tudják bemutatni, hogy mikor tekinthető nyereségesnek egy vállalkozás. Ismerjék a 

költségek csoportosítását, és az alapvető gazdasági, statisztikai számításokat.  

3.3.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.3.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Gazdasági ismertekben elsajátított vállalkozási formák ismerete.   

3.3.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.3.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Prezentálja a 

beszerzés, 

termelés, 

értékesítés 

jellegzetességeit.  

Ismeri a 

gazdálkodási 

folyamat 

legfontosabb 

elemeit, jellemzőit.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Adatok, 

információk 

keresése a 

digitális 

eszközön vagy 

interneten, az 

eredmények 

kiválasztása és 

feldolgozása 

útmutató 

alapján.  



 

 

Meghatározza a 

vállalkozás 

gazdálkodásának 

eredményét.  

Ismeri a költségek 

fajtáit és érti az 

árbevétel és 

költségek 

kapcsolatát.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Meghatározza és 

értelmezi a 

középértékeket 

(számtani és 

mértani átlag) és 

viszonyszámokat 

(megoszlási és 

dinamikus 

viszonyszám).  

Ismeri a statisztikai 

adatok 

megbízhatóságának 

jelentőségét.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.3.2.6 A tantárgy témakörei  

3.3.2.6.1 A vállalkozások gazdálkodása  

A gazdálkodási folyamat elemei.  

Beszerzési folyamat.  

Termelési folyamat.  

Értékesítési folyamat.  

3.3.2.6.2 A gazdálkodási folyamatok elszámolása  

Árbevétel, kiadás, költség fogalma.  

Költségek csoportosítása, fajtái.  

A kalkuláció, az önköltség.  

A vállalkozás eredménye, a nyereségre ható tényezők. Az árak szerepe a gazdasági döntésekben.  

3.3.2.6.3 Statisztikai alapfogalmak  

A statisztika fogalma, ágai.  

A statisztikai sokaság fogalma, fajtái, jellemzői.  

A statisztikai ismérv és fajtái.  

Az információk forrásai, az információszerzés eszközei.  

A statisztikai sor fogalma, fajtái, készítésének szabályai.  

A statisztikai tábla fogalma, statisztikai táblák típusai.  

A statisztikai adatok ábrázolása.  

A statisztikai adatok összehasonlítása: viszonyszámok és alkalmazásuk.  

A viszonyszámok csoportosítása.  

A dinamikus viszonyszámok és összefüggéseik.  

A megoszlási viszonyszám és összefüggései.  

Középértékek és alkalmazásuk.  

Számított középértékek (számtani átlag, súlyozott számtani átlag, mértani átlag) Helyzeti 

középértékek: módusz, medián.  

 

3.4 Üzleti kultúra és információkezelés megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   270 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Bemutatja a hétköznapi viselkedési formákat, elemezi az alapvető és a szolgáltató szakmákban 

különösen fontos magatartási, illetve viselkedésformák szerepét, jelentőségét. A tanulók elsajátítsák 

és tudatosan alkalmazzák a helyes beszédtechnikát, valamint az írásbeli kommunikáció 



 

 

alapszabályait. A személyiségfejlesztés, az egyéni és a szakmai sikerek elérésének kommunikációs 

eszközökkel történő elősegítése. Biztosítson lehetőséget a tanulók számára au üzleti kultúra és 

információkezelés feladataihoz kapcsolódó önálló projektfeladatok, produktumok elkészítésre, 

kommunikációs és prezentációs képességeik fejlesztésére.  

3.4.1 Kommunikáció tantárgy  108 óra  

3.4.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

Megismerteti a tanulókkal az ön- és emberismeret jelentőségét, az alapvető viselkedési formákat. 

Fejleszti az empatikus készségeket. Legyenek tisztában az emberi érintkezés kultúrájának 

fontosságával. Ismerjék meg önmagukat, és sajátítsák el a közvetlen és tágabb értelemben vett 

környezetükhöz való alkalmazkodás képességét. Legyenek képesek a konfliktusok elkerülésére vagy 

helyes kezelésére, a családi, baráti és későbbi munkakapcsolatok helyes alakítására.  

3.4.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.4.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás.  

3.4.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  

stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság 

és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Adott szituációnak 

megfelelően 

alkalmazza a 

kapcsolattartás 

kulturált 

szabályait.   

Ismeri a 

viselkedéskultúra 

alapvető 

szabályait.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik az 

üzleti 

partnerekkel és 

munkatársakkal 

való udvarias 

kommunikációra 

írásban és szóban 

egyaránt.  

Információk 

megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű 

szabályainak 

betartásával.  

Adott szituációnak 

megfelelően 

alkalmazza a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokat.  

Tisztában van a 

munkahelyi 

kapcsolatokat 

meghatározó 

szabályokkal.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

 Információk 

megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű 

szabályainak 

betartásával.  

A tartalmi és 

formai 

követelményeknek 

megfelelően 

levelet készít, 

használja a helyes 

beszédtechnikai 

módokat.  

Ismeri az írásbeli 

és szóbeli 

kommunikáció 

legelterjedtebb 

formáit.  

Teljesen 

önállóan  

Digitális tartalmak 

létrehozása, 

átalakítása, 

formázása, 

szerkesztése a 

szerzői jogok 

figyelembevételével.  



 

 

Megadott kommu- 

nikációs helyzet 

elemzésével 

megfogalmazza a 

kommunikációs 

probléma okát, 

megoldására 

javaslatot tesz: 

kifejezi 

egyetértését vagy 

egyet nem értését, 

érvel, indokol, 

magyaráz, 

tanácsol.  

Ismeri a 

legfontosabb 

kommunikációs 

technikákat, és a 

kommunikációs 

zavarok okait.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Információk 

megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű 

szabályainak 

betartásával.  

3.4.1.6 A tantárgy témakörei  

3.4.1.6.1 Kapcsolatok a mindennapokban  

A viselkedéskultúra alapjai, illem, etikett, protokoll értelmezése. A köszönés, megszólítás, 

bemutatkozás, bemutatás, társalgás, vita, konfliktusmegoldás fogalmainak bemutatása és gyakorlati 

alkalmazása, elmélyítése a kulturált viselkedésben. A mindennapi, a hivatali és az alkalmi öltözködés 

megismerése. Gasztronómiai alapismeretek, alapelvárások megismerése.  

3.4.1.6.2 A munkahelyi kapcsolattartás szabályai  

Pontos munkavégzés, csoportközi viszonyok, a vezető és beosztott viszonya, generációs problémák 

a munkahelyen, azok kezelése. A társasági élet speciális lehetőségei (névjegy és névjegyhasználat, 

telefonhasználat, dohányzás, ajándékozás) és gyakorlati alkalmazási lehetőségük, lehetőleg élet 

közeli helyzetekben.  

3.4.1.6.3 A kommunikációs folyamat  

A kommunikáció alapfogalmai. A verbális jelek, nem verbális jelek, a kommunikációs kapcsolatok, 

az írásbeli és szóbeli kommunikáció fajtái. A kommunikációs zavarok, kommunikációs technikák 

gyakorlása.   

3.4.1.6.4 Ön-és társismeret fejlesztése  

Önelemzés, önkifejezés, érzések, érzelmek, gondolatok kifejezése, a kommunikációs stílusok 

használata, a hatékony, sikeres kommunikáció akadályai, konfliktuskezelés.  

3.4.2 Digitális alkalmazások tantárgy  162 óra  

3.4.2.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók biztosan használják a digitális eszközöket, a számítógép billentyűzetét, legyenek képesek 

dokumentumok megnyitására, mentésére, nyomtatására, tabulálására, betűtípus megválasztására. 

Ismerjék a levelek formai kialakításának szokásait, a kiemelési módokat.  

Képesek legyenek ügyiratok kitöltésére, és készítésére, hivatalos levelek formai és tartalmi 

megfogalmazására, az irodatechnikai eszközök használatára. Alkalmazzák a tízujjas vakíráson 

alapuló helyes írástechnikát. képesek legyenek szakmai szöveg másolására, a szövegszerkesztővel 

történő adatbevitelre, a táblázatkezelő használatára.   

Ismerjék az online kommunikációt biztosító szolgáltatásokat. Képzés 

javasolt helyszíne: számítógépterem.  

3.4.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.4.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

Magyar nyelvtan helyesírási szabályainak ismerete, alkalmazása, szövegalkotás. A Gazdasági 

ismeretek tantárgy keretében elsajátított alapfogalmak felhasználása az üzleti levél elkészítése során. 

Az informatikai készségek és tevékenységi formák használata felhasználói szinten.  

3.4.2.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem  



 

 

stb.) kell lebonyolítani.  

3.4.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság 

és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Számítógépes 

dokumentumokat 

megnyit, ment, 

nyomtat.  

Számítógépes 

felhasználói 

ismeretek, 

szövegszerkesztő 

és táblázatkezelő 

kezelése.  

Teljesen 

önállóan  

Törekszik a 

pontos, 

áttekinthető 

munkavégzésre.  

Biztonságos 

jelszavak 

megválasztása, előre 

 megfelelően 

beállított 

 szoftverek, 

eszközök használata 

az IKT biztonság 

növelése céljából.  

Megadott 

szempontok 

szerint 

szövegszerkesztő 

szoftverrel 

dokumentumot 

formáz.  

Ismeri a 

szövegformázás 

alapvető 

szabályait.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Digitális eszköz be-, 

kikapcsolása, 

alapvető  

funkciók beállítása,  

módosítása, gyak- 

ran  

előforduló, 

legegyszerűbb 

probléma-helyzetek 

megoldása.  

Megadott 

szempon- 

tok szerint 

táblázatkezelő 

szoftverrel 

táblázatokat, 

diagramokat 

készít.  

Ismeri a 

táblázatkezelő 

program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.   

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

 Információk 

megosztása, 

kommunikáció  

kezdeményezése és 

fogadása, a netikett 

egyszerű 

szabályainak 

betartásával.  

Megadott 

szempontok 

szerint 

prezentációt 

készít.  

Ismeri a 

prezentáció 

készítő program 

alapvető 

felhasználási 

lehetőségeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Egyszerű digitális 

tartalmak 

létrehozása és 

módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott  

legalapvetőbb 

szabályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételével.  



 

 

Megadott 

szempontok 

szerint 

információt 

keres az 

interneten, 

kiválasztja és 

feldolgozza.  

Ismeri a 

biztonságos 

internet 

használat 

szabályait, és a  

digitális, online 

kommunikáció 

eszközeit.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Adatok, információk 

keresése a digitális 

eszközön vagy  

az interneten, az 

ered- 

mények  közül 

 a 

megfelelő(k) 

kiválasztása és 

feldolgozása 

útmutatás alapján.  

Tíz perc alatt 

legalább 900 

leütés 

terjedelmű, 

összefüggő 

szöveget másol.  

Ismeri a tízujjas 

vakírás 

technikáját.  

Teljesen 

önállóan  

Egyszerű digitális 

tartalmak 

létrehozása és 

módosítása a 

szellemi tulajdon 

védelme érdekében 

hozott  

legalapvetőbb 

szabályok (szerzői 

jogok) 

figyelembevételével.  

3.4.2.6 A tantárgy témakörei  

3.4.2.6.1 Munkavédelmi ismeretek  

A munkavédelem lényeg és területei. A munkahelyek kialakításának általános szabályai. A 

munkahelyek kialakítása az ügyintézői, ügyviteli munkakörökben. Alapvető feladatok a tűz 

megelőzése érdekében.  

3.4.2.6.2 Tízujjas vakírás  

Tízujjas vakírással a betűk, számok, jelek és kezelőbillentyűk kapcsolása a homogén gátlás 

pszichológiai elvének érvényesítésével  

Szócsoportok, sorok, mondatok és összefüggő szövegek másolása sortartással. A jelek szabályai  

A kiemelési módok önálló meghatározásának gyakorlása a szövegösszefüggés ismérvei alapján.  

A gépelt levél adott időszakban érvényes szabályai   

Tízperc alatt legalább 900 leütés terjedelmű, összefüggő szöveg másolása.  

3.4.2.6.3 Digitális alkalmazások  

A szövegszerkesztővel történő adatbevitel megalapozása betűk, számok, jelek írásának adott 

időszakban érvényes szabályai. Szövegformázás, másolás, áthelyezés, kiemelés, felsorolás, tabulátor, 

szöveg igazítása, előfej, élőláb stb.   

Táblázatkészítés, formázás, szegély, mintázat stb.  

Prezentációkészítés.  

Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatai, az anyagok archiválása. Az online 

kommunikációt biztosító szolgáltatások használata (email, azonnali üzenetküldés, hang-és 

videoalapú kommunikáció).  

 

3.5 A kereskedelmi egységek általános működtetése megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   999 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A kereskedelmi egységek általános működtetése tanulási terület aktív tanulói magatartást és tanulási 

élményeket eredményező munkaformák segítségével mutatja be a kis- és nagykereskedelmi, 

webáruházi és üzleti adminisztrációs munkahelyzetek sajátosságait.   



 

 

Lehetőséget biztosít a szakma munkaköreiben szükséges magatartás, pontos és minőségi 

munkavégzés elsajátításához, a tanulási és szakmai motiváció megerősítéséhez, fejlesztéséhez.  

Olyan feladathelyzeteket teremt, amelyek során felkelti a tanuló érdeklődését a mélyebb szakmai 

tartalmak iránt.   

Bemutatja a kereskedői szakma szépségeit, hasznosságát, fejlődésének irányát és a szakterületen 

dolgozók tevékenységének távlatait.  

Segíti a tanulókat szakmai szerepük kiválasztásában, jövőképük megfogalmazásában és egyéni 

életpályájuk reális megtervezésében.  

3.5.1 Kereskedelem alapjai tantárgy  350 óra  

3.5.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A kereskedelem alapjai tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék és betartsák a baleset-

, munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályokat. Ismerjék az áruforgalmi folyamat elemeit, a 

beszerzés, készletezés és értékesítés helyét és szerepét az áruforgalomban, illetve az ezekkel 

kapcsolatos gyakorlati teendőket. A tanulók legyenek képesek előkészíteni a raktárt áruátvételre, 

átvenni az árut, gondoskodni az áruk megóvásáról, leltárt készíteni és előkészíteni az árut 

értékesítésre. Képesek legyenek bizonylatokat szabályosan kiállítani és a 

pénzelszámolási/pénzkezelési szabályokat betartva kezelni a pénztárgépet. Legyenek képesek a 

szabályokat figyelembe véve megszervezni az áruforgalmi tevékenységet. A tanulók működő, 

valóságos üzleti környezetben tudják alkalmazni az elméletben elsajátított ismereteket.  

3.5.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.5.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.5.1.4 A képzés órakeretének legalább 60%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.5.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Információt ad a 

vezető 

árubeszerzési 

munkájához.  

Ismeri a 

beszerzés 

folyamatát, 

helyét és szerepét 

az 

áruforgalomban.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Törekszik 

pontosan, 

megbízhatóan, a 

meghatározott 

módszertan 

szerint eljárni, 

csapatban és 

önállóan is 

megfelelő munkát 

végezni.  

A számítógép, 

digitális 

eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata  

Átveszi 

mennyiségileg és 

minőségileg az 

árut, elvégzi a 

hibás 

teljesítésből 

adódó teendőket.  

Ismeri az 

áruátvétel 

gyakorlatát és a 

teendőket hibás 

teljesítés esetén.  

Teljesen 

önállóan  
  

Készletre veszi 

az árut, és 

szakszerűen 

elhelyezi a 

raktárban.  

Elsajátította az 

áruk raktári 

elhelyezésének 

módozatait és a 

digitális készletre 

vételt.  

Teljesen 

önállóan  
  



 

 

Leltárt készít 

vagy 

közreműködik a 

leltározásban.  

Ismeri a 

leltározás 

gyakorlatát.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Előkészíti az árut 

értékesítésre, árut 

ajánl, segíti a 

vevők 

tájékozódását, 

elad.  

Megtanulta az 

áruk eladótéri 

elhelyezésének 

szabályait és az 

eladási 

technikákat.  

Teljesen 

önállóan  
  

Használja a 

kereskedelmi 

egység gépeit, 

eszközeit.  

Ismeri a gépek, 

berendezések 

használati 

szabályait a 

gyakorlatban.  

Teljesen 

önállóan  
  

Készpénzzel és 

készpénzkímélő 

módon fizettet.  

Ismeri a 

pénztárterminálok 

működését.  

Teljesen 

önállóan  
  

Betartja és 

betartatja a 

munkahelyekkel 

kapcsolatos 

munka-, 

tűzvédelmi 

követelményeket.  

Ismeri a 

veszélyforrásokat 

a munkahelyén, 

és tudja a 

teendőket.  

Teljesen 

önállóan  
  

Betartja és 

betartatja a 

munkahelyén a 

környezetvédelmi 

szabályokat.  

Ismeri a 

veszélyes 

hulladékok 

kezelésének 

rendszerét és 

szabályait.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.5.1.6 A tantárgy témakörei  

3.5.1.6.1 Áruforgalmi folyamat  

A kereskedelem tevékenység jellemzése, szerepe, tagozódása   

Az áruforgalomi folyamat elemei   

Az árubeszerzés helye, szerepe az áruforgalomban   

A beszerzés fogalma, folyamata, a megrendelés  

Az áruátvétel célja, gyakorlata, áruátvétel bizonylatai   

Teendő hibás teljesítés esetén   

A visszáru és a visszaszállítandó göngyölegek előkészítése   

Az áruk raktári elhelyezése és tárolása   

Tárolási rendszerek és tárolási módok   

A beérkezett áruk készletre vétele, a készletnagyság megállapítása   

A leltár és leltározás a gyakorlatban. A leltárhiány és leltártöbblet oka   

Az áruk eladásra történő előkészítése   

Az áruk eladótéri elhelyezése   

Az egyes értékesítési módok jellemzői, előnyei, hátrányai  



 

 

3.5.1.6.2 Munka-, tűz- és balesetvédelem A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása   

A munkaalkalmassági vizsgálatra, oktatásra, munka- és védőruházatra vonatkozó előírások   

A közlekedő utakra, árutárolásra vonatkozó szabályok, előírások, jelölések  Az üzlet tisztántartásával 

kapcsolatos higiéniai, kémiai biztonsági előírások  

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  

A munkavégzés általános személyi és szervezési feltételei  

Veszélyforrások és kockázati tényezők a munkahelyen   

Tűz- és égésvédelmi alapfogalmak  

Tűzvédelmi szabályzat   

Tűzriadó terv tartalma  

Tűzoltókészülékek  

A tűz jelzése, oltása  

Balesetek, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések meghatározása Munkabalesetek 

kivizsgálása, bejelentése, adminisztrációja  

3.5.1.6.3 Környezetvédelem  

A környezetvédelem célja és feladata a kereskedelemben   

Talaj- és légszennyezés   

Az üvegházhatás jelensége, következményei   

Hulladékgazdálkodás   

A hulladékok fajtái, csoportosítása   

A hulladékok gyűjtésének és szállításának módozatai   

Veszélyes anyagok kezelése  

A hulladékok újrahasznosítása, a szelektív hulladékgyűjtés előnyei   

Víz-, zaj- és rezgésvédelem  

3.5.1.6.4 Digitális és analóg eszközök használata  

Árumozgató gépek, eszközök fajtái, használati szabályai a gyakorlatban   

Kézi- és gépi anyagmozgatásra vonatkozó szabályok   

A kereskedelmi egységekben használatos gépek, berendezések (hűtőberendezések, mérlegek, 

szeletelő-, aprító- és csomagológépek) fajtái  Gépek, berendezések használati szabályai a 

gyakorlatban   

Áru- és vagyonvédelmi eszközök fajtái, fő jellemzői   

3.5.1.6.5 Pénzkezelés  

A pénzforgalom általános szabályai   

Pénzforgalmi számla nyitása  

Készpénzes, készpénzkímélő és készpénz nélküli fizetési módok   

Fizetési számlák fajtái   

Pénztárgépek fajtái, szerepük a kereskedelemben   

A pénztárnyitás feladatai   

Az ellenérték elszámolásának mozzanatai, szabályai   

Készpénzkímélő eszközök fajtái, elfogadásuk, kezelésük szabályai  

A valutával történő fizetés szabályai   

Nyugtaadási kötelezettség   

Gépi/ kézi készpénzfizetési számla   

A pénztárzárás feladatai   

A pénztáros elszámoltatása  

3.5.2 Termékismeret tantárgy  247 óra  

3.5.2.1 A tantárgy tanításának fő célja  



 

 

A Termékismeret tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az áruválasztékot, s azok 

fő jellemzőit. Megfelelően értelmezzék a termékeken található információkat, jelöléseket. Ismerjék 

az árfeltüntetés és az áruvédelmi eszközök használatának szabályait.   

Termékismereti tudásukra alapozva szakszerű tanácsokat tudjanak adni a vásárlók által keresett 

árukról, azok tárolásáról és felhasználási lehetőségükről. Legyenek tisztában a termékek 

használatával, kezelésével, a garanciális feltételekkel, az igénybe vehető szolgáltatásokkal, mindezzel 

elősegítve a vásárlói döntést.   

Tudják szakszerűen kezelni a vásárlói panaszokat, illetve legyenek nyitottak az új termékek és 

innovációk iránt.  

3.5.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.5.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak áruforgalom, biológia, kémia, fizika  

3.5.2.4 A képzés órakeretének legalább 70%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.5.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Szakszerűen 

előkészíti, 

értékesítésre 

kihelyezi és 

bemutatja az 

árukat.  

Ismeri a 

hagyományos és 

specifikus 

árucsoportosításból 

eredő 

követelményeket.  

Teljesen 

önállóan  
A jó gyakorlatok 

és minták 

alkalmazásával 

törekszik a 

gazdasági 

eredmények 

javítására.  

A számítógép, 

digitális 

eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata  

Ügyel az aktuális 

fogyasztói árak 

feltüntetésére.  

Elsajátította az 

árfeltüntetés 

szabályait.  

Teljesen 

önállóan  
  

Szakszerűen 

elhelyezi az 

áruvédelmi 

eszközöket az 

árukon.  

Megtanulta az 

etikettek és egyéb 

eszközök 

használatát.  

Teljesen 

önállóan  
  

Kitölti a jótállási 

jegyet, 

megszervezi a 

garanciális 

javításokat.  

Ismeri a jótállás és 

garancia 

szabályait.  

Teljesen 

önállóan  

 

  

Ellenőrzi a 

fogyaszthatósági, 

minőségmegőrzési 

időket és 

szelektál.  

Ismeri a FIFO és 

FEFO elveket.  

Teljesen 

önállóan  
  

Figyelemmel 

kíséri a vásárlók 

könyvét, megteszi 

a megfelelő 

intézkedéseket.  

Megtanulta a 

vásárlói panaszok 

kezelésének 

gyakorlatát.  

Teljesen 

önállóan  
  



 

 

Az új fogyasztói 

trendeknek 

megfelelő árut és 

kiegészítő 

termékeket ajánl 

a vevő igényeinek 

megfelelően az 

árukészletből.  

Ismeri az 

innovációkat és új 

termékeket a 

kereskedelemben.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.5.2.6 A tantárgy témakörei  

3.5.2.6.1 Árufőcsoportok  

Hagyományos árucsoportosítás  

Specifikus árucsoportosítás   

A témakör összes óraszámából 11. évfolyamon 9 órát gyakorlati helyszínen kell teljesíteni.  

3.5.2.6.2 Specifikus termékismeret  

A külső gyakorlati helyszínen található vállalatspecifikus termékek ismerete  

3.5.2.6.3 Árurendszerek  

Az árurendszerek jelentősége és szerepe a kereskedelemben  

A kódolás fogalma, kódok fajtái   

Vonalkód, QR kód   

GS-1, EAN (GTIN), ETK, VTSZ, TESZOR, EPC / RFID, PLU   

Az EPOS rendszer felépítése, előnyei, hátrányai  

3.5.2.6.4 Csomagolástechnika A csomagolás fogalma, funkciói   

A csomagolásra vonatkozó előírások  

A csomagolásnál használt anyagok jellemzői  

A csomagolóeszközök fajtái, alkalmazásuk   

A csomagolóeszközökön feltüntetett áruvédelmi és veszélyességi jelölések fajtái és értelmezésük   

Reverz logisztika, a csomagolóeszközök összegyűjtése, újrahasznosítása  

3.5.2.6.5 Termékkihelyezés és forgalmazás  

Az egyes értékesítési módok személyi és tárgyi feltételei, az eladó feladatai.   

Az áruk eladásra történő előkészítése. Az áruk kicsomagolása és/vagy előre csomagolása, a vevők 

tájékoztatását szolgáló információk meglétének ellenőrzése  

A fogyasztói ár feltüntetése  

Az árazó-, címkézőgép, számítógép kezelése  

Árjelző táblák, vonalkódok készítése   

Áruvédelmi címkék, eszközök elhelyezése a termékeken  

Az áruk szakszerű elhelyezése az eladótérben  

Az eladóval szemben támasztott követelmények  

Az eladás technikája a gyakorlatban  

Rendkívüli események fajtái, kezelése  

3.5.2.6.6 Fogyasztóvédelmi alapok  

A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok   

A fogyasztóvédelem intézményrendszere   

A fogyasztókat megillető alapjogok   

Termékfelelősség, minőség   

Minőséget meghatározó tényezők, jellemzők, minőségi osztályok  

Megkülönböztető minőségi jelek, minőségi bizonyítvány, műszaki leírás, használati kezelési 

útmutató  



 

 

CE megfelelőségi jelölés   

Szabvány, szabványosítás   

A fogyasztók tájékoztatása   

A termékcímke adattartalma   

Szavatosság, jótállás   

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok   

Fogyasztói panaszok kezelése  

Vitás ügyek rendezése   

Hatósági ellenőrzés  

3.5.2.6.7 Fogyasztói trendek a vásárlói kosárban  

Az új fogyasztói szokások és vevőtípusok megjelenése és azok megismerése  

Innovációk, új termékek  

3.5.3 Vállalkozási ismeretek tantárgy  124 óra  

3.5.3.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Vállalkozási ismeretek tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulók megismerjék a vállalkozások 

indításának gyakorlati lépéseit. Átfogó képet kapjanak, és komplex módon tudják értelmezni a 

vállalkozások működését, összefüggéseit. Tudjanak közép és hosszabb távra tervezni, merjenek 

döntéseket hozni, és felelősen kockázatot vállalni.   

Az elsajátított tartalmak elősegítik a tanulók gazdasági gondolkodásmódjának kialakulását és 

fejlesztését, hozzájárulnak a piacgazdaság működésének megértéséhez, ezáltal biztosítva a racionális 

gondolkodást.  

3.5.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.5.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.5.3.4 A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.5.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Kiválasztja a 

megfelelő 

vállalkozási 

formát, és 

vállalkozást hoz 

létre.  

Ismeri a 

vállalkozási 

formákat és az 

alapítás lépéseit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Vállalkozóként a 

szabályok 

betartása mellett a 

legjobb 

megoldások 

alkalmazására 

törekszik.  

A számítógép 

magas szintű 

használa- 

ta  

Üzleti tervet 

készít.  

Megtanulta a 

tervezés lépéseit 

és az üzleti terv 

felépítését.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Belső és külső 

forrásokat vesz 

igénybe a 

vállalkozás 

finanszírozásához.  

Ismeri a saját és 

idegen források 

igénybevételének 

lehetőségeit, 

jellemzőit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Gazdálkodik a 

ren- 

   



 

 

delkezésre álló 

erőforrásokkal, 

működteti a 

vállalkozást.  

Megtanulta a 

mérlegkészítés és 

elemzés lépéseit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

   

Szükség szerint 

gondoskodik 

vállalkozásának 

átszervezéséről, 

megszüntetéséről.  

Ismeri a 

vállalkozások 

megszűnésének 

és 

megszüntetésének 

módozatait.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

3.5.3.6 A tantárgy témakörei  

3.5.3.6.1 Gazdasági szervezetek  

A gazdálkodó szervezetek szerepe, közös vonásai  

A gazdálkodó szervezetek fajtái és jellemzői  

Vállalkozások alapítására vonatkozó szabályozás  

A vállalkozás módosítására, megszűnésére és megszüntetésére vonatkozó szabályozás, 

adatszolgáltatási kötelezettségek  

A gazdasági szervezeti formák közötti választás szempontjai  

3.5.3.6.2 A vállalkozások vagyona és finanszírozása  

A tőkeszükségletet befolyásoló tényezők  

Finanszírozási lehetőségek, előnyök, hátrányok.  

Belső források fajtái   

Külső források fajtái   

A banki hitelezés folyamata és alapfogalmai   

A lízingelés lényege, előnyei, hátrányai  

3.5.3.6.3 A közbeszerzés alapjai   

A közbeszerzés alapfogalmai  

A közbeszerzés menete  

3.5.3.6.4 Likviditás és cash-flow  

A likviditás fogalma és mutatószámai   

Likviditási mérleg  

A cash-flow elemzés lényege, fajtái  

A működési cash-flow felépítése és tartalma  

3.5.3.6.5 Hatóságok és felügyeleti szervek  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal   

Központi Statisztikai Hivatal   

Gazdasági Versenyhivatal   

Területileg illetékes önkormányzatok, kormányhivatalok  

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara   

3.5.3.6.6 Üzleti tervezés  

A tervezés, mint vállalati tevékenység és a döntések előkészítésének eszköze   

Az üzleti terv fogalma, a készítéséhez felhasználható információk   

Az üzleti terv felépítése, tartalma   

3.5.4 Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy  278 óra  

3.5.4.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Kereskedelmi gazdaságtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók legyenek képesek 

árkialakítási döntéseket hozni. Tudjanak készletgazdálkodási, létszám- és bérgazdálkodási, 

jövedelmezőségi mutatókat meghatározni, és azok eredményeit felhasználni a vállalkozás 



 

 

eredményes működtetéséhez. A bevételek tervezésekor legyenek tisztában az egyes költségekkel 

kapcsolatos döntések, fizetendő adók hatásával a vállalkozás eredményére és vagyonára 

vonatkozóan.  

3.5.4.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.5.4.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.5.4.4 A képzés órakeretének legalább 30%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.5.4.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság 

és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Kiválasztja az 

árérték arány 

szempontjából 

legmegfelelőbb 

beszerzési forrást 

és kialakítja az 

eladási árat.  

Ismeri az árfelépítést.  
Teljesen 

önállóan  

Pontosságra, 

alaposságra és 

együttműködésre 

törekszik a 

feladatok 

megoldása során.  

A számítógép 

és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata.  

Gazdálkodik a 

készletekkel, és 

meghatározza a 

leltáreredményt.  

Megtanulta miként 

kell meghatározni a 

készletgazdálkodás 

mutatószámait, ismeri 

a nyers hiány és 

forgalomveszteség 

fogalmakat.  

Teljesen 

önállóan  
  

Megállapítja a 

szükséges 

létszámot, és a 

hozzá kapcsolódó 

bérgazdálkodási 

feladatokat el 

tudja látni.  

Ismeri a létszám- és 

bérgazdálkodás 

mutatószámainak 

meghatározási módját.  

Teljesen 

önállóan  
  

Elemzést készít, 

melynek során 

megtervezi a 

várható bevételt, 

ráfordításokat, 

költségeket és 

kiadásokat.  

Viszonyszámokkal és 

indexekkel megtanulta 

elemezni a 

jövedelmezőség és 

eredménykimutatásra 

ható tényezőket.  

Teljesen 

önállóan  
  

Következtetéseket 

von le a 

tevékenység 

eredményre és 

vagyonra 

Ismeri a mérleg 

felépítését és 

kapcsolatát az 

eredménykimutatással.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  



 

 

gyakorolt 

hatásából.  

3.5.4.6 A tantárgy témakörei  

3.5.4.6.1 Árképzés  

Az ár kialakításának jogszabályi háttere   

Árfelépítés, az áfa beépülése a beszerzési árba   

Árajánlatok közötti választás, beszerzési döntés   

Az eladási ár meghatározása, árkalkuláció, fogyasztói ár   

Az áfa bevallása, megfizetése  

3.5.4.6.2 Készletgazdálkodás  

A készletgazdálkodás mutatószámai, értelmezésük   

Az áruforgalmi mérlegsor   

A leltáreredmény megállapítása  

3.5.4.6.3 Humán erőforrás tervezés  

A létszámgazdálkodás és hatékonysági mutatók számítása, értelmezése   

Bérgazdálkodás, bérezési mutatók számítása, értelmezése   

A létszám- és bérgazdálkodás átfogó elemzése  

3.5.4.6.4 Közterhek  

Az adózás fogalma, a közterhek fajtái   

Az adóztatás általános jellemzői, funkciói, alapelvei  

A vállalkozást és magánszemélyeket terhelő adónemek és járulékok fajtái, mértékük, bevallásuk, 

megfizetésük  

3.5.4.6.5 Költségek  

A költségek fogalma, összetétele   

A költségek csoportosítása  

A költségekre ható tényezők   

A költségek vizsgálata, elemzése abszolút mutatókkal, relatív mutatókkal   

3.5.4.6.6 Eredményesség  

A jövedelmezőség kimutatása   

A forgalomalakulás és a költséggazdálkodás kapcsolata, az eredményességre való hatása   

Az eredmény keletkezésének folyamata   

Az eredmény nagyságát befolyásoló tényezők   

Az eredmény tervezése: nagyságára, alakulására ható tényezők elemzése, értékelése  

3.5.4.6.7 Vagyonvizsgálat  

A vállalkozások vagyona   

Egyszerűsített mérleg szerkezete, tartalma  

Mérleg összeállítása   

A vagyon- és tőkeszerkezeti mutatók számítása, értékelése, következtetések levonása   

 

3.6 E-kereskedelem megnevezésű tanulási terület  

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   392 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

Az E-kereskedelem tanulási terület megismerteti a tanulóval az elektronikus kereskedelem 

kialakulását, területeit és meghatározó szereplőit.   



 

 

A tanuló elsajátíthatja a sikeres elektronikus kereskedelmi vállalkozás elindításának gazdasági és jogi 

feltételeit, az internetes vállalkozások, e-boltok, e-áruházak elindításának elemeit és működtetését.   

Megtanulhatja, hogy az internetes boltok hogyan aknázzák ki a webes felület adta lehetőségeket, 

milyen kockázatokkal szembesülnek, illetve hogyan ellensúlyozzák a személyes jelenlét hiányából 

adódó vélt és valós komplikációkat.   

A tanuló megismeri az elektronikus logisztikai rendszerek folyamatszervezését és informatikai 

megoldásait.   

Foglalkoznak az ügyféladatok kezelésével és azok védelmével továbbá az árukatalógusok, 

árjegyzékek kezelésével, a törzsvásárlói nyilvántartásokkal és a bónuszrendszerekkel.  A tananyag 

foglalkozik az aktuális trendekkel, hatásokkal és az e-kereskedelem lehetséges jövőbeni 

irányvonalaival.  

3.6.1 Digitalizáció tantárgy  175 óra  

3.6.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Digitalizáció tantárgy tanulásának célja a weblapkészítés és működtetés menetének elsajátítása.   

Az elektronikus kereskedelem szintjeiből kiindulva megtanulják a digitális rendszerek, szerverek 

működését, és feltérképezik a felmerülő költségeket.   

Megismerik az igénybe vehető multimédiás és kommunikációs alkalmazások által nyújtott 

lehetőségek legjobb kihasználási feltételeit.   

A tanulók megtanulnak bevitt adatokból létrehozott adatbázisokat kezelni, lekérdezéseket, 

jelentéseket és űrlapokat készíteni.   

Megismerik a szoftverekhez kapcsolódó jogokat és felhasználási formákat.  

3.6.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.6.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak informatika, matematika, szövegértés  

3.6.1.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.6.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Figyelemmel kíséri 

az 

infokommunikációs 

piac fejlődését.  

Ismeri a 

multimédiás és 

kommunikációs 

 alkalmazás

ok működését.  

Teljesen 

önállóan  

A webes 

alkalmazások 

fejlesztése során 

a gyors és 

biztonságos 

technológia 

használatára 

törekszik.  

A számítógép, 

digitális 

eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata  

Online platformokat 

hozzáértően 

 használ.  

Ismeri a 

weboldalak 

kialakítását és 

működési 

szabályait.  

Teljesen 

önállóan  
  

Felhasználói szinten 

kezel vevői és egyéb 

adatbázisokat.  

Megtanulta az 

adatbázisok 

kezelését.  

Teljesen 

önállóan  
  

Az interneten 

jogtiszta webes 

elemeket keres és 

Elsajátította a 

szoftverhasználati 

jogokat.  

Teljesen 

önállóan  
  



 

 

felhasználja a 

munkája során.  

Mobil 

alkalmazásokat 

használ.  

Ismeri a mobil 

alkalmazások 

működési 

mechanizmusait.  

Teljesen 

önállóan  
  

Megtervezi  az  

elektronikus 

beszállítói 

rendszerek 

folyamatszervezését, 

logisztikáját, a 

szoftvereket.  

Ismeri a 

leginnovatívabb 

technológiákat, 

szoftvereket, 

cégeket, 

platformokat.  

Irányítással    

Felméri a 

kiskereskedelemben 

alkalmazott digitális 

technológiákat.  

Ismeri a 

hagyományos és 

új digitális 

eszközöket.  

Irányítással    

3.6.1.6 A tantárgy témakörei  

3.6.1.6.1 A rendszer felépítése és működtetése  

Az elektronikus kereskedelmi rendszer főbb részei  

Az elektronikus kereskedelem szintjei  

Infrastrukturális ellátottság  

Webszerver, alkalmazásszerver, adatbázisszerver  

A rendszer működtetése, költségek  

3.6.1.6.2 Multimédiás és kommunikációs alkalmazások   

Egyedi gépen alapuló multimédia  

Hálózaton (széles- és keskenysávú) alapuló multimédia  

Kommunikációs alkalmazások  

3.6.1.6.3 Weblapkészítés és működtetés   

Sablonok, HTML, CSS, domainnevek   

Webdesign, web hosting  

Szoftverspecifikáció, -tervezés, -vizsgálat és karbantartás   

A nyílt forráskódú szoftverek előnyei és hátrányai  

3.6.1.6.4 Adatbáziskezelés   

Az adatbáziskezelő szoftver munkakörnyezete   

Adatbevitel, adattábla létrehozása   

Műveletek az adatokkal, mezőkkel   

Táblák összekapcsolása   

Lekérdezések, jelentések, űrlapok  

3.6.1.6.5 Mobil alkalmazások  

Mobil eszközök fizikai paraméterei  

Applikációkhoz köthető szoftver platformok   

Mobil alkalmazási fejlesztési keretrendszer   

Tartalmi lapok és kapcsolható tartalmak  

3.6.1.6.6 Szoftverhasználati jogok  

Szoftverekhez kapcsolódó jogok, felhasználási formák   



 

 

Shareware, freeware, adware, spyware  EULA, BSA szervezet,   

Felhasználói jogok (OEM verzió, LP, OL)   

3.6.2 Webáruház működtetése tantárgy  186 óra  

3.6.2.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Webáruház működtetése tantárgy célja, hogy a tanulók megismerjék az e-kereskedelmi 

modellekhez rendelhető legszakszerűbb frameworkot.   

Legyen tudatában, hogy nem feltétlenül szükséges a webáruházat egyedileg megtervezni, hanem sok 

esetben költséghatékonyabb egy webshop motor vagy webáruház építő platform alkalmazása.   

Értsék meg a logisztika jelentőségét a teljes áruforgalmi folyamat során. Ismerjék meg a kiszervezett 

logisztika és főleg a dropshipping nyújtotta lehetőségeket.   

Mérjék fel és tudatosuljon bennük a CRM fontossága a vevők megtartása és új vevők bevonzása 

érdekében.  

3.6.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.6.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.6.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.6.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság 

és felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

A vállalkozási 

formák közül 

kiválasztja a 

vállalkozá- 

sának  megfelelő 

működési keretet.  

Ismeri a 

vállalkozási 

formákat, a 

vállalkozások 

alapításának és 

működésének 

jellemzőit.  

Teljesen 

önállóan  

A jogszabályok 

betartása mellett a 

legjobb 

megoldások 

alkalmazására 

törekszik.  

A számítógép, 

digitális 

eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata  

Kialakítja és kezeli 

a megfelelő 

raktárkészletet, 

hatékonyan 

értékesíti az elfekvő 

készleteket.  

Ismeri  az  árube- 

szerzés forrásait, 

a hatékony 

értékesítés 

módszereit és az 

online 

kereskedelmi 

platformokat.  

Teljesen 

önállóan  
  

Logisztikai 

partnerkapcsolatokat 

hoz létre.  

Ismeri a 

felmerülő 

logisztikai 

feladatokat, a 

partnereket és az 

elosztási 

formákat.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Feltérképezi a 

különböző 

webáruházi 

rendszereket.  

Megnevezi a 

különböző 

 webáruház

i rendszerek 

Teljesen 

önállóan  
  



 

 

előnyeit, 

hátrányait.  

Nyomon követi a 

termék útját, és 

tájékoztatja róla a 

vásárlókat.  

Ismeri az 

ügyfélkapcsolatok 

menedzselésének 

módszereit.  

Teljesen 

önállóan  
  

3.6.2.6 A tantárgy témakörei  

3.6.2.6.1 Online vállalkozások  

Online vállalkozási formák alapítása és működtetése  

Online vállalkozások tárgyi feltételei   

Online vállalkozások személyi feltételei  

E-kereskedelmi modellek típusai   

3.6.2.6.2 Online kereskedelmi platformok  

Az internet kereskedelmi alkalmazása   

Frameworkök és webshop motorok  

Webshop plugin, webáruház építő platformok  

Közösségi média felületek   

3.6.2.6.3 Logisztikai feladatok  

Termékmozgással egybekötött e-kereskedelmi ügyletek szervezése és lebonyolítása   

Az ellátásilánc-struktúra jellemzői  

E-beszerzés  

A logisztikai információs rendszer   

E-disztribúció   

Kiszervezett logisztika  

Dropshipping   

3.6.2.6.4 Ügyfélkapcsolatok menedzselése  

Az ügyfélkapcsolatok jelentősége   

Új vásárló szerzése   

A vevő megtartása, alkalmazott technikák   

CRM ügyfélkapcsolati menedzsment   

Panaszkezelés  

3.6.3 Jogi ismeretek tantárgy  31 óra  

3.6.3.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Jogi ismeretek tantárgy tanulásának célja, hogy a tanulók megismerkedjenek az interneten létrejött 

szerződések betartásának fontosságával.   

Értsék meg és fogadják el a tömeges szerződéskötést kísérő ÁSZF fontosságát.   

Ismerjék az abszolút elállás jogát, a szerzői jog nyújtotta védelem szerepét és a szerzői jog 

átruházásának lehetőségeit.   

Sajátítsák el az adatvédelmi szabályokat és a GDPR lényegét.  Tanulják meg 

a használható fizetési lehetőségek előnyeit és hátrányait.  

3.6.3.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, 

munkatapasztalatára vonatkozó speciális elvárások  

3.6.3.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.6.3.4 A képzés órakeretének legalább 0%-át gyakorlati helyszínen 

(tanműhely, üzem stb.) kell lebonyolítani.  

3.6.3.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  



 

 

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Szabályszerűen 

kezeli és intézi a 

fogyasztói 

reklamációkat.  

Ismeri az 

ekereskedelemre 

vonatkozó 

értékesítési és 

fogyasztóvédelmi 

szabályokat.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

Felelősséget vállal 

a törvényi 

 előírások 

betartásáért és 

betartatásáért.  

A számítógép, 

digitális 

eszközök és 

mobileszközök 

magas szintű 

használata  

Értelmezi a 

különféle 

partnerkapcsolatok 

szerződéstípusait.  

Ismeri a 

partnerkapcsolati 

együttműködés 

jogi fel- 

tételeit és 

lehetséges 

típusait.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

Szabályszerűen  

kiállítja és kezeli 

az online munka 

során használt 

bizonylatokat és 

okmányokat.  

Ismeri a 

kereskedelmi 

vállalkozások 

működési 

rendjéhez 

kapcsolódó 

jogszabályokat.  

Instrukció 

alapján 

részben 

önállóan  

  

3.6.3.6 A tantárgy témakörei  

3.6.3.6.1 Üzemeltetés jogi feltételei  

Az interneten létrejött szerződések követelményei   

A szolgáltatók felelőssége és a fogyasztói jogok védelme  

3.6.3.6.2 Általános szerződési feltételek  

Az előzetes tájékoztatási kötelezettség   

A tömeges szerződéskötés   

A szerződés teljesítésével kapcsolatos kötelező előírások  

Az abszolút elállás jogának biztosítása  

3.6.3.6.3 Szerzői jog  

A szerzői jog fogalma, jogi védelem   

A szerzői jog átruházásának lehetőségei    

3.6.3.6.4 Adatvédelemi szabályok, GDPR  

Az ügyfelek személyes adatainak kezelése   

Adatkezelési tájékoztató és nyilvántartás   

Adatkezelők - adatfeldolgozói szerződés   

Adatvédelmi szabályzat  

3.6.3.6.5 A pénzforgalom szabályozása  

Fizetési lehetőségek (átutalás, paypal, utánvét, internetes bankkártya)  

Banki tranzakciók végrehajtásának szabályozása  

Két- és háromszereplős fizetés  

 

3.7 Marketing megnevezésű tanulási terület  



 

 

A tanulási terület tantárgyainak összóraszáma:   330 óra  

A tanulási terület tartalmi összefoglalója  

A marketing tanulási terület a vállalkozások és a piacgazdaság közti kapcsolatrendszert elemzi. A 

vásárlói magatartásból kiindulva bemutatja a marketing szerepét a stratégiatervezésben, ismerteti a 

gazdasági szereplők által alkalmazott marketingeszköz-rendszert, elemzi a területi sajátosságokat, 

trendeket, illetve feltérképezi és bemutatja a fejlődési irányokat.   

A tanulási terület elsajátítása alkalmassá teszi a tanulókat arra, hogy megértsék a marketingszemlélet 

és döntési rendszer lényegét, és alkalmazni tudják a módszereket a stratégia megalkotása és a 

mindennapi problémák kezelése során.  

3.7.1 Marketing alapjai tantárgy  144 óra  

3.7.1.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A Marketing alapjai tantárgy oktatásának célja, hogy a tanulóknak azokat az ismereteket közvetítse 

és rendszerezze, amelyek segítségével meg tudják határozni a marketing gazdaságban betöltött 

szerepét. Mutassa be a tanulóknak a marketing feladatait, eszközeit és helyét a vállalkozás piaci 

működése során. Tudatosítsa a tanulókban a termék-, ár- és értékesítéspolitika szerepét. A tanulók 

ismerjék meg a marketing jelentőségét a vállalkozás rövid, közép és hossz távú céljainak elérése 

végett.  

3.7.1.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.7.1.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

3.7.1.4 A képzés órakeretének legalább 40%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.7.1.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Felméri a 

fogyasztói 

szokásokat, és 

megteszi a 

szükséges 

lépéseket.  

Ismeri a vásárlói 

magatartás 

modelljét és 

azok befolyásoló 

tényezőit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Folyamatosan 

törekszik a 

meglevő 

megoldások 

elemzésére és 

fejlesztésére.  

A számítógép és 

mobileszközök  

alapszintű 

használa- 

ta  

A termékek 

életgörbéje és a 

fogyasztói 

szokások alapján 

kialakítja az 

üzlet választékát.  

Megtanulta a 

termékpolitika 

elemeit és a 

termékpiaci 

stratégia 

jelentőségét.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Alkalmazza az 

árpolitikában 

megismert 

eszközöket.  

Ismeri az 

árstratégia és 

árdifferenciálás 

lényegét.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

Kiválasztja a 

legjobb 

beszerzési és 

értékesítési 

csatornákat.  

Ismeri az 

értékesítési 

csatornák 

szereplőit, 

funkcióit és 

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

 

  



 

 

kiválasztásának 

módozatait.  

3.7.1.6 A tantárgy témakörei  

3.7.1.6.1 A marketing sajátosságai és területei  

A marketing fogalma, kialakulása, fejlődése   

A marketing jellemző tendenciái napjainkban   

A marketing sajátosságai a kereskedelemben  

3.7.1.6.2 Vásárlói magatartás  

A fogyasztói magatartás modellje  

A vásárlói magatartást befolyásoló tényezők   

Vásárlói típusok jellemzői   

Szervezeti vásárlói magatartás  

3.7.1.6.3 Piackutatás, -szegmentáció és célpiaci marketing  

A vállalat környezetének elemei   

A piac fogalma, kategóriái   

A piac szerkezete, a piaci szereplők és piactípusok fajtái és jellemzői   

A piackutatás fajtái, módszerei és felhasználási területe   

Piacszegmentálás és célpiaci marketing  

A szervezeti vásárlók piacszegmentációja  

A marketingstratégiák típusai és megvalósításának elvei  

3.7.1.6.4 Termékpolitika  

A termék, a termékpolitika elemei és termékfejlesztés   

Termékpiaci stratégia és annak jelentősége   

A termék piaci életgörbéje és az egyes szakaszok jellemzői   

3.7.1.6.5 Árpolitika  

Árpolitika, árstratégia és az ártaktika lényege   

Az ár szerepe, árképzési rendszerek  

Árdifferenciálás, árdiszkrimináció   

A fogyasztói árelfogadást és árérzékenységet befolyásoló tényezők   

3.7.1.6.6 Értékesítéspolitika  

Értékesítéspolitika, értékesítési csatornák szereplői, funkciói és kiválasztása   

A marketing és az elosztási csatornák közötti összefüggés   

A franchise lényege és jellemzői   

3.7.1.6.7 Szolgáltatásmarketing  

Szolgáltatás marketing (7P)  

HIPI-elv, azaz megfoghatatlanság, minőségingadozás, romlékonyság, elválaszthatatlanság Interakció 

és egyediség  

A szolgáltatásminőség dimenziói   

3.7.2 Marketingkommunikáció tantárgy  186 óra  

3.7.2.1 A tantárgy tanításának fő célja  

A tanulók részletesen foglalkoznak a marketingkommunikáció fogalmával, jelentőségével, a 

marketingen belül elfoglalt helyével, a kommunikáció közvetlen és közvetett eszközeivel. A tanulók 

megismerik a vállalati arculat lényegét, kialakításának fontosságát, tartalmi és formai elemeit. 

Elsajátítják az online marketing elemeit.  

3.7.2.2 A tantárgyat oktató végzettségére, szakképesítésére, munkatapasztalatára vonatkozó speciális 

elvárások  

3.7.2.3 Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  



 

 

3.7.2.4 A képzés órakeretének legalább 50%-át gyakorlati helyszínen (tanműhely, üzem stb.) kell 

lebonyolítani.  

3.7.2.5 A tantárgy oktatása során fejlesztendő kompetenciák  

Készségek, 

képességek  
Ismeretek  

Önállóság és 

felelősség 

mértéke  

Elvárt 

viselkedésmódok, 

attitűdök  

Általános és 

szakmához 

kötődő  

digitális 

kompetenciák  

Meghatározza a 

megfelelő 

eladáshelyi 

reklámeszközöket.  

Ismeri a 

lehetséges 

kommunikációs 

eszközöket és 

azok 

alkalmazási 

lehetőségeit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

Figyelemmel 

kíséri és 

alkalmazza az új 

kommunikációs 

lehetőségeket.  

A számítógép és 

mobileszközök  

alapszintű 

használa- 

ta  

Alkalmazza a 

tanult személyes 

eladási 

technikákat.  

Elsajátította a 

kereskedővel 

szemben 

támasztott 

elvárásokat.  

Teljesen 

önállóan  
  

Előkészíti, 

megtervezi és 

értékeli az 

árubemutatókat és 

az értékesítési 

akciókat.  

Ismeri az 

adekvát SP 

módszereket.  

Teljesen 

önállóan  
  

Megtervezi és 

megvalósítja a 

hatékony online 

kommunikációs 

mixet.  

Ismeri az online 

marketing 

eszköztárának 

alkalmazási 

lehetőségeit.  

Instrukció 

alapján részben 

önállóan  

  

3.7.2.6 A tantárgy témakörei  

3.7.2.6.1 Reklám  

Marketingkommunikáció eszközrendszere, a kommunikációs mix elemei  

A reklám fogalma, szerepe, fajtái  

Reklámeszközök fogalma, fajtái  

3.7.2.6.2 Személyes eladás  

A személyes eladás fogalma, jellemzői, előnyei   

A PS területei   

A kereskedővel szemben támasztott követelmények, eladói magatartás  

3.7.2.6.3 Eladásösztönzés Az eladásösztönzés fogalma, funkciói  SP módszerek.   

POS eszközök és alkalmazásuk  

Akciók szervezése  

Bolti atmoszféra elemei   

Eladótér kialakítása  

3.7.2.6.4 Direkt marketing  

A direkt marketing módszerei a közvetlen fogyasztói csatornákon keresztül  

A közvetlen üzletszerzés specifikumai  



 

 

A legfontosabb direkt marketing csatornák jellemzői  

A direkt marketing jogszabályi feltételei  

3.7.2.6.5 Arculatkialakítás  

Az image lényege, fajtái   

Az arculat fogalma, arculatot befolyásoló tényezők   

Az arculat formai és tartalmi elemei   

ArculattervezésA témakör összes óraszámából 13. évfolyamon 26 órát gyakorlati helyszínen kell 

teljesíteni.  

3.7.2.6.6 Online marketing  

Az online marketing fogalma, célja és eszközei   

Webhelymarketing, email marketing  

Metakereső oldalak, keresőoptimalizálás, tölcsér-építés  

Bannerek, PPC hirdetések, adat-tápláló (datafeed) marketing  

Suttogó marketing, közösségi háló, blogolás, influencer marketing  

Az online marketing jogi szabályozása   

 

 

 


